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الكتاب يف واملراجع النص عىل النارش مالحظات

الكتاب واملَراِجع يف النصِّ عىل النارش مالحظاُت

النصَّ مقتبٌس . أنَّ إىل تشري « » األقواس املزدوجة بني اللغوية * املادة
آخَر . اقتباٍس ضمن تشري إىل أهنا اقتباس ‘’ بني املكتوبة اللغوية * املادة

منه اقتبست الذي املصدر  إىل تشري ‹ › منفردين  قوسني بني اللغوية املادة *
املقتبسة. النصوص

من املحتَوى، عىل اعرتاٌض أهنا تعني " " املقلوبة بني الفواصل اللغوية املادة *
. الكتاب مؤلِّف أو من ، مقتبًسا كان النصُّ األصيل إذا الكاتب

النص يف موجودة ليست أهنا تشري إىل [ ] كبريين قوسني بني اللغوية املادة  *
الكتاب. مؤلف أو األصيل

والتوزيع َقْدُمس للنرش
http://www.al-maktabeh.com
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مقدمة

مقدمة

نحن كنا رؤيوي، عرص إىل  قرننا  حتول بأرسه، العامل يف كثريين إىل بالنسبة 
أن إذًا املنطقي من املشاركة فيه. نبق بمنأى عن مل كنا وإن نّظارة، حمض اآلخرين
(هناية و: العاملية) (عرص احلروب و: اخلوف) (عرص عن: بالنتيجة احلديث يدور

احلديث). العرص (هناية عن: وأخريًا أمان) كل
غذاًء يوم كل  تتلقى وهي  اخلواطر، توطنت قد كانت اإلبادية النزعة تلك
تتسم وفري، بزاد التلفاز شاشة أو اجلريدة عىل نلقيها  نظرة كل ومتدها جديدًا. 
جماعات، الشعوب، إبادة مناخ، غابات، بيئة، الكالمية مثل: وتكثيفاهتا شعاراهتا
مرعبة، كلامت من  ذلك وغري السكان، فائض نووية، طاقة أوبئة، حروب، 
غريه أحد ال اجلحيم إىل  رحلة اإلنسان  بدأ لقد حياتنا. يف الكيل  بحضورها
عاجزًا يبدو لكنه القاع، دوما زيادة رسعته نحو ال يريد أنه صحيح مسؤول عنها.
به، القيام عقالنيًا وأدرك رضورة قد اعتربه ما كان أما نحوه. إيقاف اندفاعه عن
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غالبًا قدراته. وختطى تلو األخرى، املرة فيه صعب أخفق مرشوع فليس سوى
امتالكه. يستطيع األمل الوحيد الذي العقل مع املتفق الفعل يبقى ذلك، ومع

اجلنون يكافح أن  اإلنسان عىل  كان بعد؛ مات اإلله يكن مل  عندما حتى
بداللة حال؛ بأي عليه حيسدون  مما أسالفنا وضع  يكن  مل جانبه، من اليومي. 

تاريخ الرؤيا. لنا يقدمها التي الشهادة الفصيحة
مأساة تاركني مقصورة يف نجلس أننا أم بعد. تعنينا البعيدة األزمنة تزل أمل 
نعرفهم، ال برش منها يصعد مهاٍو ملرأى أبدًاننا فتقشعر أعيننا، أمام متر تارخيية 
أضنتهم وقد باخلوف،  الطافحة  وجوههم وشوهت رهيبة،  جراح شوهتهم 
أال وتائهون. ومرتوكون عاجزون أهنم مع الغضب، وسّريهم والضيق، احلاجة
مع الفوىض. وتضطرم النار فيها  وتومض الدم والدخان، اُهلوى هذه من يفور
حمض غري مل تكن املأساة وبدا أن جديد، من دومًا تضامها عاودت األرض ذلك،

ألعصابنا. القصد حسنة دغدغة
املمثلون. اآلن  ونحن اليوم إىل مستمرًا مازال فالعرض كذلك، األمر ليس
جدًا قريب البعيد وألن أنفسنا. أعني املايض: يف اخلطر حال رؤية وسعنا وألن يف
ال من فإن معرفتنا، وفّعل ذاكرتنا، ونّشط ترابطات املعاين، لنا بّني قد دام ما منا،

شيئًا ما لنا. املايض يعني لذلك يشء، أيضًا أي ال خيترب يشء، أي يعرف
يف خمتلف ما تصورات حول هناية ثمة لذلك برش، هناك دام ما العامل سيهلك
وهذا الدوام، عىل يفتأ يتكرر جديدًا ال نشوءًا العامل ينشأ لكن واألديان؛ الثقافات
مسار يف اجلديد واخللق االندثار  وينضوي األزمنة؛ مجيع يف الكبري األمل كان
يستمر األديان. آهلة عنها  واقتبسته األساطري، آهلة قررته ما هذا  كوين. دائري
أن غري الدوام.  عىل  جديد من  الدائرة وتنغلق اآلبدين أبد إىل واملكان الزمان
وهناية قطعيتني. بداية للزمان واملكان التصور، وجعلت هذا  اخرتقت املسيحية
يوم بعد األخري،  الفناء بعد الوجود عن سيقلعان واملكان الزمان إن وقالت 
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مقدمة

النهائي. هدفها هناك تبلغ حيث اإلهلية، يف األبدية ستصب احلياة وإن احلرش،
عن والتنوير، العقالنية ركاب تكونت يف الطبيعية احلديثة، التي العلوم ختلت
لإلنسان عىل »فردوسية« عالقات هتيئة عىل اهتاممها وركزت التصورات، هذه
عقدت كام أعينها. نصب اهلدف مجيعها وضع هذا جهودها عىل فكان األرض،
كام مكان أي يف هذا يتحقق مل أعىل. أخالقية سوية اإلنسان إىل رفع عىل اآلمال
العامل يسمى ما يف املادي الصعيد عىل حتقق هو ما احلياة نوعية لكن ترقية يبدو،
ال أنه أكد قرننا أن بيد العامل، األدوات املكرسة لتحسني اإلنسان وخلق الغريب.
يفكر (اإلنسان أن بد وال اإلله، ُألغي لقد صائبة. يستخدمها بطريقة كيف يعرف
حيال أمره هبا التي سيتدبر فريدريش نيتشه، بالكيفية تعبري حّد عىل األعىل اآلن)

هو ذاته. به اندثار تسبب
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بدايــات (1
البابيل السبي هيوذا يف

التاريخ. هناية الزمان، هناية هو العامل اندثار األساس. إن جدًا يف بسيطة املسألة
حيدث طريقة وبأية منتهاها بلغت األمور عندما تكون املسألة، ترتبط يشء بأي
ستنطفئ الشمس إن هؤالء يقول به. خيربوننا ما الفلك  علامء لدى  ثمة ذلك.
عىل اجلحيم أبواب سيفتح ذلك وإن السنني؛ من مليارات  مخسة خالل متامًا 
عّودنا أن بعد تصديقهم، من بد  ال أمثالنا، الفلك هواة إىل بالنسبة مرصاعيها.

الدقيقة. الطبيعية العلوم منه وخاصة العلم، تصديق عىل أنفسنا
أن إىل حد الشمس وستتمدد املحيطات، سيحدث: ستغيل ما لنتصور اآلن
ذلك مع هذا التصور املقلق يرتكنا . ستصري كصفيحة متأججة . . بأرسها السامء
اختفاء من جدًا طويل لن يتحقق إال بعد وقت أنه العتقادنا األعصاب، باردي
يتمكن قد اإلنسان وأن األرض، األخرى عن وجه واملخلوقات البرشي اجلنس
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القديمة. األرضية حياته فيها يواصل نائية، عوامل إىل األثناء هذه يف نفسه قذف من
النهاية، فلن بداية حي البقاء عىل األرض قبل ليشء قيض ألحد أو ما إذا ولكن
وما السنني،  من املليار عندئذ سيكون  ماذا إلينا. بالنسبة  أمهية أية لذلك  يكون
شيئًا تعني وال رصف، ريايض سوى كم ليست إهنا واخلمسة. املليارات الثالثة
شغاف سيمس يشء وال للتصور، منها سيكون قابًال يشء فال ذلك، باإلضافة إىل
فلن تفوق اإلثارة عنها النامجة اإلثارة أما األمهية. عديمة القلوب. إهنا ستكون

لوغاريتامت. جدول أنفسنا قراءة يف تولدها التي
وهنائيًا، حمتومًا سيكون العامل إن قلنا خيطئون، الفلك ال علامء أن إذا افرتضنا
أي حيمل لن كونيًا، لكنه سيكون حدثًا إنه جذرية.  األكثر بالطريقة وسيحدث 

حساهبا. يستحيل درجة إىل قيص مستقبل عتمة سيقع يف لنا، ألنه معنى
بدايتنا هو  أنه مع حسابه، يستحيل ماض  ظلمة يف بدوره الكون  نشوء يقع
مراتبها. أعىل أنفسنا اعتبار عىل البرش نحن دأبنا التي احلياة تطور وبداية مجيعًا،
كانت وإن أيضًا، املجاالت الزمنية هذه حول معارف يستطيع قدر ما العلم يقدم
لدينا اإلحساس وتثري الرضا، عدم من حال يف األمر ترتكنا هناية طبيعتها املؤقتة
أحادية أوىل صغرية ما وبحيوانات أول، بحساء تفسريها يمكن  ال األمور بأن
العلم منها، فيجيب التي جئنا اجلهة عن السؤال ما. أما هناك نقصًا وبأن اخللية؛
األول احلساء وروحنا قلقني، ألن فكرنا يبقى بينام وأخريًا، أوًال مادي بمعنى عنه

كافيًا هلام. ليس غذاء
اإلنسان، مازال إىل بالنسبة وجودية أسئلة هذه نميض. جئنا وإىل أين من أين
وكيف األمور بدأت كيف  نعرف أن نحن ونريد برباءة، يطرحوهنا األطفال

ستنتهي.
تلبية أجل من الوقائع نرش أيضًا يكفي وال الرصف.  املالحظة تكفي ال
ليست واآلذان ترى، التي وحدها ليست العيون إن والروح. الفكر متطلبات
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هذا لكن بدورمها؛ ويسمعا يريا أن  والروح الفكر  يريد - تسمع التي وحدها
والتفكري حدث يف واملشاركة والتفكري؛ اإلحساس يف املشاركة يريدان يعني أهنام
الذي هو تأويل األحداث دام ما قابًال لإلدراك، باملعنى وجعله مأله فيه يعنيان

معنى. يعطيها
رابطة خفيًا، معنى األحوال ويف أي حال من ذاته بحد يكشف ال لكن التاريخ
ووضع معنى أو تأسيس التأريخ، باألحرى هو فالتاريخ الزمان؛ يف تطورًا سببية،
ذلك «يقّدم بل  للعامل مسبقًا معنى التاريخ  جيد  ال تطور.  واخرتاع سببية رابطة

معنى له»(1). ال ملا معنى «إعطاء هو التاريخ املعنى».
التشكييل كالفن منها القياسية وخاصة معنى، التسمية، بعمومية الفنون، ختلق
بوصفها. تكتفي وال واملستقبل  واملايض احلارض تؤول إهنا  واألدب. واملوسيقا
الرسام يقوله ما  هذا  مرئية» األشياء  جيعل بل مرئي هو ما الفن يعكس «ال
تدرج أال املعنى. غري مرئيا  جيعله الذي اليشء فام كيل. بول العظيم  والنحات
أدباء يكونوا أن من املؤرخني كبار ونّمكن الفنون، يف بوقار هذه النظرة التأريخ
نال الذي م)  1903 - 1817) ُممزن تُِيودور كان مثلام نفسه، الوقت  يف كبارًا 
وونستون ترششل م)؛ 1902) عام نوبل جائزة روماين( )تاريخ املوسوم: مؤلفه

م). 1953) عام لألدب منح بدوره جائزة نوبل الذي م) 1965 - 1874)
فقد أسالفنا. إىل بالنسبة جوهريًا اختالفًا ختتلف مل األمور أن التذكري املفيد من
القامة، منتصب السهب وهو عرب ونظر األشجار عن نزل مذ اإلنسان األول، رأى
النار وأشعلت األشجار وكيف قصفت الغيوم، املنقضة من كيف التمعت الربوق
ينتابه جانبه. وكان إىل الربق انفجار عند مذعورًا فكان ينكمش آلخر، حني من
للظواهر، تأويال روحه املضطربة فتطلب دوي الرعد، عندما يسمع شديد خوف
هلا نفسه أخضع آهلة والرعد؛ الربق  عن مسؤولة معينة آهلة جتعل بأن  وجتده

هتدئها. التي هي أهنا العتقاده
http://www.al-maktabeh.com
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ال توضيحاهتم  أن مع اجلوية، األرصاد  خلرباء  أيضًا اليوم نخضع زلنا  ال
يبقى باخلوف الشعور لكن الفهم، عىل قدرتنا إىل هؤالء  يتوجه متامًا.  تطمئننا 

العاصفة. وباغتتنا العنارص ضجت أوصالنا، إن يف خفيفة قشعريرة وترسي
دورة هي معًا، آن  يف ومطمئنة  خميفة هذا؛ من أمهية أكثر أوىل  خربة هناك
ال كل مرة وعود يتكرر يف زمن عامل جديد وينشأ القديم الفصول. أمل يندثر العامل
معني وقت يف األشجار أوراق تتلون أن من اخلوف يثري ما شيئًا يكن يتوقف. مل
يف الشتاء لتكديس مؤونة اإلنسان وينرصف الثلج، يسقط وأن بالبني واألصفر،
انحدرت متى منه، اإلفادة يمكنه اخلارج يف شيئًا يكن جيد ألنه مل املغائر، خمازن
من الدفء لتمنح سرتجع الشمس بأن االقتناع إن السامء. صفحة عن الشمس
األشياء وتواصل اخلواطر. هيدئ  كان وزاهرًا، أخرض يشء كل وجتعل  جديد
واخللق اجلديد، االندثار من أزلية دورة إهنا جديد. يبدأ من يشء كل ألن بقاءها،

هذا النحو. عىل رتبتها اآلهلة ألن ذاهتا، فيها هي كامن معناها
هنائيًا، حدًا أبدًا النهاية تكن مل وانبثاق؛ زوال ووالدة، موت وجتدد،  فناء
التفكري يستطيع  املرء أن صحيح فينا. متأصل طبيعي معطى إهنا هنائيًا. انطفاًء
مفعمة بطريقة ذلك عن التعبري أيضًا ويستطيع مطلق، عدم سقوطه يف احتامل يف
الروحي؛ الواقع  جتانف وتركيبات أفكارًا يكون أن يعدو ال هذا لكن بالذكاء،
جديدة. وقد بداية النهاية تيل أن يتطلب الذي عىل األقل، الروحي ثقافتنا واقع
األسطورة فكانت األوىل، بداياهتا منذ التطلب هذا عىل الروحية ثقافتنا حافظت
وقد جديد. من وانبعاثه العامل فناء أسطورة منها وباألخص التعبري عنه، شكل
تأصلت «معرفة» إىل الزمن  مرور حوهلا التي اجلديد، اخللق أسطورة سمحت
اليوم. حتى  حدثت التي العامل اندثارات كل بتجاوز للبرشية الروح،  يف بعمق 
واحد: معنى غري العامل، اندثار هتيؤات من ولغريها الرؤيوية، للتصورات ليس
األمكنة. من مكان األشكال ويف من دومًا، بشكل جديد من وتبدأ تستمر األمور،
ذلك الذي من أقل من اخلوف قدرًا ذاته بحد يطلق العامل أن اندثار أيضًا لنسجل
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الطريقة التي اإلنسان خيشى ما غرار عىل املفضية إليه؛ املرعبة به الظروف تتسبب
أشياء أخرى. يّدعي بني املوت ذاته، كام خيشى مما أكثر سيموت هبا

هي فيها، التفكري يمكن زمنية فرتة أطول عىل عرجنا  السابقة،  الفقرات يف
حول جاهزة تفسريات العلم يمتلك وهنايته. الكون  بداية  بني  تقع التي تلك
ما َحَدث بسبب إخبارنا يستطيع إنه فيهام. طريقة التفكري وحول البداية والنهاية
نظامه، إطار يف الصواب إال تدعي أن يمكن ال تفسرياته لكن حدوثه. أو باحتامل
األخري؛ السبب والقصد السبب تعيني العلم ليس بوسع وحده. العلمي، النظام
سبق مما أردنا معرفته. نريد ما هو بالذات هذا أن مع واألفكار، لألحداث األعمق

أجوبة. تقديم حياول الذي هو اإليامن العتقادنا أن إشارات، تفسري
ما العرص خالل الرئيسة، تصوراتنا منها أخذنا التي فلسطني، يف جرى الذي ما
املايض. نبع السادس. «عميق القرن إىل السابع القرن منعطف عند املسيحي، قبل
املايض يعترب أن املرء عىل الكشف»(2). عىل أغواره عصية اعتبار املرء عىل جيب أال

بشجاعة خّرية. مائه استخراج لكننا سنحاول بالفعل. األغوار عميق نبعًا
562 إىل 604) من حكمه استمر الذي نبوخذنرص الثاين، بابل يف نحن اآلن
الكربى، القوة السياسية تلك العاملية، بابل إمرباطورية ملوك عظامء آخر م)، ق.
وحتولت م) ق. 539) قورش عام ملك الفرس يد عىل التاريخ من اختفت التي

األخرية. العرش سنواهتا خالل عهدها ويل فاريس. وكان بلصازار إقليم إىل
ويف والسوء. السلبية بالغ الثاين تصويرًا القديم بابل ونبوخذنرص العهد يصور
هيودية، أي بأعني ومل نرمها عامة تارخيية بمعايري إن نحن قومنامها هلام، ظلم ذلك

إجيايب. وجه له أي يرتك فال املهزوم، املنترص فيه يرى الذي املنظار بذلك
وجه عىل كاملة حريتها هيوذا  اسرتدت اآلشورية، اململكة اهنارت عندما
نُِكو فجرد لآلشوريني، أعداء املاديون وحلفاؤهم البابليون كان التقريب. 
وبالد بابل عىل عسكرية  محلة أشور، من  بقي  ما وحليف مرص فرعون الثاين، 
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مطالباته القديمة وفرض جديدة، عظمى قوة تشكل دون احليلولة هدفها ِميْديا،
حوشيا، اعتقد وقد هيوذا. مملكة أيضًا تقوم حيث كانت / فلسطني، سورية يف
كانت الذي جسيًام الستقالهلا، هتديدًا يشكلون املرصيني أن اململكة، هذه ملك
جيش لكن ملواجهتهم. جيشه أرسل أن إال منه كان األنفس، فام بشق أحرزته قد

مرص. لسيادة إىل إخضاع هيوذا أدت ماحقة هزيمة به أنزل الفرعون
فلسطني، / سورية بابل فأخذت  اآلشورية، غنيمتهام وِميْديا بابل اقتسمت
نبوخذنرص لكن نُِكو.  الفرعون مطمع أيضًا كانت أخرى، مناطق  بني من
م) ق. حاسمة عام (605 أنزل هزيمة بابل املريض نابوبلسار، ملك ابن الثاين،
عام العرش الثاين نبوخذنرص توىل البابلية. السيطرة إىل هيوذا أعادت بالفرعون،
له. وحني الوالء كتابع هيوذا يمني ملك فأقسم أبيه، موت  عقب م) ق. 604)
م) جيشًا إىل ق. 598) عام نبوخذنرص الثاين أرسل ثالثة أعوام بقسمه بعد حنث
ملك تابعه بابل ملك نفى عندئذ، دمار. يصيبها أن دون فاستسلمت أورشليم،
أسري امللك املرسات. كان ال ختلو من حياة أمىض حيث إىل بابل، وعائلته هيوذا
مقامًا منحه لكنه عطوفًا، رقيقًا أو إنسانًا يكن بالتأكيد مل الثاين، الذي نبوخذنرص
امللكية، املخازن من وافرة بإمدادات بتزويده وأمر اجلنوبية، بابل قلعة الئقًا داخل
جيدًا جدًا، امللك وضع هكذا، كان إىل هيوذا. بالعودة يف فرتة الحقة، سمح له، ثم

اإلجباري. منفاه رغم
عىل إطاعته فرض عليه كان الشعوب، من شعب عىل منترص السيطرة أراد إن
الرشحية من كبري قسم ومعه املنفي، وقد نجا امللك قطعها. . أو . . القيادية رؤوسه
القوم علية من وموظفون وسواهم وأنبياء كهنة وجد أن بعد  يف هيوذا، القائدة
قد أهنم الثاين اعتقد نبوخذنرص ألن بابل، إىل املؤمل االنتقال عىل جمربين أنفسهم
بموقفهم معروفني هؤالء كان بلدهم. بقوا يف هم إن فتن، مثريي إىل يتحولون
خالهلا. من نفسه عن يفصح قد التي التجليات عن النظر بغض بابل، من املعادي
واملحبطني، والشجاعة، الرأي وعديمي املرتددين، غري هيوذا يف يبق  مل بنفيهم،
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عن تابعه نفي أن  بابل ملك اعتقد  كبرية. أغلبية شكلوا الذين بابل، وأصدقاء
آخر فيها. مترد نشوب دون األبد وإىل واحدة سيحول مرة هيوذا

كان القسوة. شديد رده جاء ذلك من تأكد وحني لكن حساباته كانت خاطئة.
بموظفني فاشلني والضعيف، املحاط املحبب النية، حسن الطيب، امللك صدقيا،
يرى الثاين نبوخذنرص كان البداية، يف أورشليم. يف دمية بابل محقى، ومستشارين
بصريته وضياع نظره قرص أن أيضًا حيس كان لكنه له، اطمئنان مبعث صدقيا يف
ملك من  قصد دون  حرج، وضع يف  جديد من بابل تورط  قد  إرادته وضعف

هيوذا.
القوة، عالقات تأملنا ما إذا هيوذا. يف ملن بقوا متاحة التي كانت ما اإلمكانات
النبي إرميا، إن بل اإلطالق. عىل إمكانات أية لدهيم يكن مل هؤالء  أن وجدنا
م) ق.  587 وبعد  650 حوايل  (بني نبوءاته  بسبب  كله  البلد يف  السمعة سيئ 
واجلوع بالسيف الشعب سريمي الرب، هيوه، أن يف أورشليم بصوت جهري أعلن
نفسه هو محل بابل. وقد نري ملك حتت عنقه ويضع حين هامته مل إن والطاعون،
لبابل. تأكيدًا خلضوعه أورشليم، شوارع به يف يسري كان كتفيه عىل حقيقيًا نريًا
ذكية رؤية من انطالقا السياسية العالقات يتحدث عن كان إرميا وكأن لقد بدا

.(27:8 (إرميا
ر فكَّ بل سياسيًا يفكر  يكن مل ألنه  كهذه، رؤية يمتلك يكن مل الرجل لكن
فرضها ليس سوى عقوبة هذا إن هيوذا. حسن. نبوخذنرص قهر دينيًا. وأحس 
فقد الوقت. ذلك حتى وقادهتا لشعبها واملتزندق  اآلثم السلوك بسبب هيوه،
عليه حسن يشء وهذا عليه. هيوه حكمه فأصدر األخرى، تلو املرة الشعب ارتد

وطاعة. بصرب احتامله
قصد يكن أيضًا مل هذا الناس. كثريًا إىل حمّببة تكن إرميا مل خطب أن املفهوم من
أنبياء آخرون باحلقيقة. هناك أنه نطق أي به إليه، هيوه أوحى ما أعلن فقد إرميا.
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من إن هيوه سينتقم ال؟ وقالوا أم املختار شعب هيوه كان اليهوذيون إن تساءلوا
مكللة مواكب يف وسيعود املرّحلون بابل، سُتباد أقرب وقت. يف نبوخذنرص الثاين
هؤالء أسمى إرميا لكن يريد سامعه. الشعب ما كان وقت، هذا يف أقرب بالنرص

.(27:9 (إرميا سحرة» أحالم، مفرسو «منجمون، واحتقار: بغضب
فقد الضغط، حتت فشيئًا شيئًا فوقع إرميا، أقوال يصغي إىل امللك صدقيا كان
يتعاظم كان التململ أن خاصة هيوذا، تطلعات جتاهل يف اإلمعان الصعب كان من
ومال جديد، من مرص حتركت األثناء، هذه فعل. يف أي عن إحجام القيادة بسبب
يف رأت هيوذا عىل سورية/ فلسطني. االستيالء خطط الثاين إىل ْبَساّمتِخ الفرعون
بالسيادة بابل تستبدل عىل األرجح سيادة كانت أهنا مع ملرص، طبيعيًا حليفًا نفسها
لكنه األرجح. إرميا عىل نفوذ بسبب مرتددًا، كان امللك جانبه، من العليا. املرصية
تتزايد، ضغوطه كانت الذي الثاين،  ولْبَساّمتِخ احلرب حلزب خضع أن لبث ما
وحذت م) ق. عام (589 لبابل صدقيا تنكر قد بدأت. أخريًا، ومحالته العسكرية

هيوذا. مملكة زوال ترتبت عليه قرارًا ذلك أخرى. فكان تابعة حذوه دول
قوات ملواجهة جيشه فأرسل ومصمًام، رسيعًا الثاين نبوخذنرص فعل رد أتى
بقوته ودحرها / فلسطني، سورية يف أقدامها تثبيت من تتمكن قبل أن الفرعون
587) عام أورشليم حارص ثم من جديد، التي احتلت هيوذا، معها وهزم املتفوقة
قرص وأحرق أسوارها، عندئذ، وأزال، ذاته؛ العام يف واحتلها وطوقها م) ق. 
بصحبة فر قد صدقيا كان بقليل، هذا قبل للنهب. فريسة وتركها امللك واهليكل،
وهم أبنائه رؤية عىل أرحيا وأجرب عليه قرب قبض لكن املخلصني، أتباعه بعض

بابل. إىل باألغالل مقيدًا وجير عيناه أن تسمل قبل يشنقون،
إرميا، عىل القبض ألقوا كام القادة. عن بحثًا املدينة والريف املنترصون فتش
موجة بذلك بدأت نفسه. الثاين نبوخذنرص من بأمر سبيله أخيل ما رسعان الذي
وأبقى سكاهنا، من هيوذا بإفراغ يفكر مل كان نبوخذنرص وإن الثانية، والنفي الرتحيل
مقفرة. بالد إىل ال تتحول كي الدنيا، اليهوذية الرشائح إىل بوجه عام من انتسبوا فيها
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أداة ليهوه، وبالتايل وسوطًا  عبدًا الثاين نبوخذنرص  يف رأى قد إرميا كان إذا
النهاية يف سيصاب شيطانًا  باعتباره قاتم بلون تصبغه دانيال رؤية  فإن يده،  يف
املؤرخ وكذلك دانيال، سفر جيعل واخلارس. املهزوم  نظر وجهة - باجلنون

غشومًا. طاغية ملك بابل ِهُروُدت، من اإلغريقي
فقد وفاعلية. جربوتًا عرصه ملوك أكثر  من  واحدًا الثاين  نبوخذنرص كان
ازدهار حقبة عاشت بالده بارعًا، وحماربًا بارزًا؛ وديبلوماسيًا كان عقًال خالقًا،
القسم األكرب واستخدم والثقافة والعلم، الفن دعم  الذي وهو كنفه، يف وتفتح
العاصمة بناء إلعادة املزدهرة، التجارة من املتدفقة عائدات الرضائب الوافرة، من

سابق. وقت أي من وأهبة فخامة بابل وجعلها أكثر
استثناء نبوخذنرص يكن مل البناء. أعامل طريق عن تأبيد نفسه حاكم كل حاول
بإمرباطوريته املعاين  بكل جديرة بالفعل، ملوكية أبنية شاد فقد القاعدة. هذه
تعتربان داخلها املعلقة سمرياميس وحدائق بابل اجلبارة، أسوار ومازالت العاملية.

السبع. عجائب الدنيا هذا من يومنا إىل
يروا أن املرّحلني لليهوذيني يمكن كان ودية، ظروف أخرى؛ ظروف يف 
ألنه بعيد؛ برج معبدها من مشاهدة يمكن جنة، من رضبًا وريفها بابل مدينة يف
زجاجي أزرق قرميد اهلائل، يكسوه ينتصب كاهلرم بحجمه جبارًا ومهيبًا بناء كان
تزدري كجوهرة السامء إىل عنان صاعدًا يسمق بينام املتأللئ؛ ضوء الشمس يوزع
عّده الذي املعروف، إنه برج بابل املدينة. أسوار فوق بجالل ويربز مقايسة، أية
أيضًا هناك  كانت الربج، جانب إىل البرشي. للتجرب املسيحيون رمزًا اليهود ثم
الوقت يف َتِعد، لكنها النفوس يف  اخلوف تبعث مهيبة وهي ببواباهتا، األسوار
عىل الرعايا تكره سيطرة عن تعبريًا وتعّد االنتهاك، عىل عصية بحامية نفسه،

معًا. آن يف الطاعة وحتميهم
خصيبة شهورًا، حقوًال استمر مسري بعد املرَهقون املرّحلون، املنفيون وجد
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قطعانا ورأوا جوانبها. عىل برفق تتاميل نخيل بأشجار ضفافها زرعت ري وأقنية
بسالم ويتاجرون يثرثرون مرفوعة، برؤوس يتجولون وغرباء التغذية، حسنة
يتشامتون؛ أو ويضحكون احلقول ويزرعون املوايش يرعون بعض، مع بعضهم
من يتصاحلون ثم يتضاربون بعضًا، إمساك بعضهم  حياولون أطفال بينهم  يلهو
«سوط بالد  الشيطان،  بالد الشامل» من «القادم العدو بالد كانت تلك جديد.

ونفتهم. وهيكلها، مدينتهم أسوار هدمت التي هيوه»
بدؤوا ثم وبيوتًا، أكواخًا فيها بنوا سكنى بأماكن املرّحلني البابليون خّص
من جمايليهم مع يلهون أطفاهلم كان بينام الغرباء، مع جرياهنم صداقات يعقدون
عىل جيلسون  كانوا بأنفسهم، يأخذ الوطن  إىل احلنني كان حني اليهوذيني. غري
يف يتذكرون السًن بينهم، فكانوا كبار أما مصريهم ويبكون. يشكون بابل» «مياه

.(137 (مزامري إرميا كهذه كلامت مناسبات
الشكوى وبني بينهم حالت وطأهتا اخلاصة، التي اليومية للحياة كان هذا، رغم
حقوقًا وحلارضهم أمورهم، تدّبر عىل جمربين أنفسهم وجدوا هم الذين واألنني،

اإلفالت منها. يمكنهم ال عليهم
وقد وصلت بعض فيه. املشاركة عىل املنفيني االقتصادي بابل هنوض شّجع
وأقامت مرصفية، صفقات وعقدت التجارة، فامرست اليرس، من حال إىل أرسهم
أرس كانت يف حني احلدود. وراء ما ومناطق بأرسها البالد شملت جتارية صالت
أسطوري طابع وخلع الشكوى غري ما تفعله نجاحًا وحظًا، فلم جتد أقل أخرى

الضائع. الوطن عىل
سامء آهلة يف عىل حممل اجلد. بيهوه اإليامن محل عن املرّحلون، هنا وهناك، أقلع
كان بوسع واخلصب املغرية، احلب إهلة وعشتار، مردوك مركزها يف ملع التي بابل،
دين أن تعرض عجب فال االستجابة. متام حلاجاهتم يستجيب إجياد ما اليهوذيني
الذي هيوه، من أشد جربوتًا يكن أمل املتفوق. اإلله أنه مردوك يثبت أمل هيوه ألزمة.
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ربام مردوك، عبادة األجدى من أليس واهليكل. أورشليم تدمري منع عن عجز
أوقات يف يتدبر أمره كيف يعرف الذي من .ثم جانب هيوه إىل بل ليس بمفرده

كهذه. سيئة
اآلباء، آهلة بخسارة الواضح االكرتاث فعدم يغزوهم، بالقلق شعر كهنة هيوه
قاومها الذات، فهم إىل بالنسبة عميقة نتائج له كانت ذلك اآلخرين، آهلة وتبني

الرضر. من يصيبه مزيد كي ال األصيل، اإليامن بتقوية الكهنة
األجنبية الثقافة جاذبية تكن ومل جارفًا، التكيف إىل امليل يكن مل عمومًا،
بلد يف املرء يعيش عندما بيهوه. املرّحلني إيامن هيدد جديًا إىل حد كبرية املتفوقة
هو فيام ويفكر ويعنى بتقاليده، صفوفه، يرص فانه بلدًا معاديًا، كانت وبابل معاٍد،
يف جيدة عادة التي كانت الطريقة املرتاخية، هنا، تركت من إليه. بالنسبة وعزيز قيم

بابل. يف صارمة حملها ألعراف الوطن،
األضاحي تقديم إنه به: القيام املنفى ليهود مسموحًا أو مل يكن ممكنًا هناك أمر
كانت إقامة تقديم األضاحي فيها. من جدوى دنسة ال بالدًا كانت فبابل ليهوه؛
منه. اخلروج جيب كان مأزقًا ذلك أيضًا. بذاهتا ذاهتا منعت مسألة ليهوه هيكل
كنيس إىل فيام بعد حتولت مدرسة دينية أسسوا بالفعل، بأن تدبريا وجدوا له وقد
كل الدينية، وجتمعوا رشاح رشائعهم  إىل وأنصتوا وغنوا، صلواهتم، فيه أقاموا 

العبادة. أمهية عن تعويض من إىل أكثر حني بعد حتول احتفال إلقامة يوم سبت
وجوهرها التثنية، سفر معدلة يف بصيغة املحفوظة «التثنوية، الرشيعة كانت
وأمانًا سندًا ومنحتهم  املرّحلني،  أزر النهاية يف شدت التي هي العبادة» تنظيم 
أن أعلنت املهددة، التي وكلامهتم يف نبوءاهتم حق عىل األنبياء يكن أمل الغربة. يف

ويتوب. املرء يفكر مل إذا سيئة، ستؤول إىل هناية األحوال
كانوا منهم، ممن إن بعضًا بل إنكاره. يمكن ال أمر ذلك وتابوا. فكروا لقد
واىل طويل وقت منذ ماتوا الذين  الرب رجال إىل وازدراء بإشفاق نظروا  قد
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رأى لقد نفسه.  قرارة يف واملغفرة الصفح طلب إرميا، مثًال  وبينهم أخالفهم،
هيوه. من  حتدرت حكمتهم ألن بالكوارث،  املثقل التطور منهم النظر  بعيدو 

حياهتم. عىل أحيانًا خطره به رغم ومتسكوا لشعبهم رأوه ما هؤالء وأعلن
يتمكن من مل اإلله هذا فلسطني. يف بقوا الذين لدى صعبًا  وضع هيوه كان
آهلة مع دائم تنافس  يف كان بل موسى، أزمنة منذ معارضة دون نفسه فرض 
عقب الناس بعض نفوس فيه الشك داخل وقد بإرسءيل. املحيطة الثقافات 
فعًال اختارهم  أو األنبياء، زعم كام جبارًا كان إن فتساءلوا أورشليم،  تدمري

األبدي. للخالص كشعب
يف ارتساماهتا ترتك  أن السياسية الكارثة عىل ترتبت التي للنتيجة وكان
عىل الثقافات الغريبة. وسمحوا طوعية، وبصورة جديد، من فانفتحوا حياهتم:
لقد أخرى. آهلة حمض إله إىل جانب وكأنه أحيانًا هيوه بدا أن أجنبية، إىل بعبادات
كذلك، أخرى آلهلة قدموها لكنهم احلال، بطبيعة األضاحي، اليهوذيون له قدم
األديان وقامت إليهم. بالنسبة خاصة جاذبية هلا كان التي كنعان آهلة وخاصة 
العالقات الدينية عىل الغموض شديد طابع بإضفاء جانبها األخرى من املختلطة
إرسءيل بني مملكة نواة سمر، إقليم يف جديدة تصورات ظهور أدت إىل الوطن، يف
الصعب من جعلت األردن، رشق شعوب  عبادات تصحبها  السابقة، الشاملية
عن كموش أو ملكون العمونيني، عن أو سمر، إقليم هيوه عن أورشليم متييز هيوه
وجدت طقوسها وبأن اآلهلة، هذه إىل جانب عبدت بابلية آهلة بأن علًام املؤآبيني؛
وقت يف هذا واملسيطرة. حدث املنترصة الدولة دين طقوس لكوهنا كثريين أتباعًا
حال، كل عىل الوجود  حمدودة كانت التي األصلية، هيوه ديانة استمرار شهد

تعبدية. ألغراض اهليكل أنقاض استخدام واستمرار
اهلائل التارخيي االنقالب حجم لقياس قليًال، الدائرة نوسع أن الرضوري من
ومعرفة الدينية، املتزمتني اليهوذيني قناعات إىل بالنسبة التطور ذلك مثله الذي

هبا. املرتبطة اندثار العامل، الرؤيوية، وتصورات التصورات
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معنى عىل أي هناك كان الالمعنى. وهل هذا يف معنى اكتشاف يمكن كان أين
والزمان. املكان الكارثة. وكيف كان يمكن تفسري يف اإلطالق

بالتوبة، شعبهم أبناء  مطالبة  السأم وحتى  كلل دون كرروا  قد  األنبياء كان
بالطريقة تستمر يمكن أن األمور ال إن هلم وقالوا اآلثم! عن سلوكهم وبالتخيل
ينبغي الذي إرسءيل، شعب هذا هو كان إن اآلن. وتساءلوا إىل عليها كانت التي
اخلطاة، األرشار، هؤالء كان وإن له، شعبًا هيوه الذي اختاره الشعب يكون أن
باخلالص الوعد يستحقون املخادعون، املقدسة، الزواج روابط املرتدون، حمطمو
جديرين التوبة  ويرفضون أنفسهم حيسّنون ال الذين  هؤالء كان وإن  األبدي.
يكون لن هذا إن كال. اإلله. من  باخلوف مفعمة حياة إىل يفيض  درب بانتهاج 
من كله: لتارخيه فال معنى وعصيانه، باستهتاره اصطفاءه، ضيع الشعب أبدًا، فقد

لالستعادة. قابل وغري مفّوت، باطل، تاريخ إنه إىل اآلن. داود إىل موسى
هيوه قيام غري إطالقًا، أمل من إن كان هناك الدامس، الظالم أمل وسط هذا ال
ومىض انرصم األنبياء بني ما رآها التي القطيعة إن الشعب. هذا مع جديدة ببداية
فهم من املحال درجة جعلت إىل عميقة وهنائية كانت منه وتأكدوا أبرصوه وما

كان. ملا كاستمرار املرجتى اجلديد
وأحلوا خالصية، يقينية وأية أمان أي وجود إمكانية قطعيًا نفيًا األنبياء نفى
تتمثل التاريخ،  يف  قطيعة هي القطيعة تلك آتية. جديدة رشيعة األمل يف حملهام
النبوآت تستطع مل واملابعد. قبل املا مها منفصلني  جزأين يف فصاعدًا اآلن من
الذي اإلله إن هيوه. سلوك  مع كتامثل إال  احلال، بطبيعة اآليت، اجلديد تصور
يوم دينونته، يوم يومه، إنه هيوه. يوم هو دينونة قبل ذلك يوم يعقد التاريخ، حيول

اهلالك. اإلبادة ويوم يوم الغضب،
«اليوم» هذا األنبياء إىل لذلك يعود إرسءيل، يف تقاليد له كانت التصور هذا
اخلري نحو  اجلديد،  نحو لالنعطاف معا  آن يف ويمهد القطيعة نقطة  يسم الذي
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النزعة وبني بينه الفارق  هو هذا العامل، هذا يف دائام  توطنا املتوطن واخلالص،
بعد حتى لالختبار طريقة ستبقى قابلة للبرش اختبارها؛ يمكن وبكيفية الرؤيوية،
الرؤيوية، وتؤكد العامل، هذا يف التاريخ جيري اجلديد.  نحو االنعطاف حدوث

ماورائيًا. آخر عاملًا باملقابل،
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وخيبة أمل (2
للوجود تأويالً الرؤيويات

البابليني هيوه وأرسل اخلاص، إثمهم بسبب اصطفاءهم إرسءيل بنو خرس
بأي ذلك عن ختتلف أن لألمور يكن ومل  هيوه، دينونة يوم كان هذا ملعاقبتهم.
بمستطاعهم يكن مل  لكنه املنفى، يف كام الوطن يف مصريهم، القوم ندب  حال. 

الكارثة. إىل ساقهم الذي هو اخلاص أن إثمهم وهي جتاهل احلقيقة،
كان وكيف املستقبل؟ القوم تصور كيف التايل: السؤال نفسه يطرح اآلن،
إجابة عن ثمة أصدر هيوه حكمه؟ أن وبعد بعد الكارثة، أن تسري األحوال جيب
هو قهر فعله جيب يشء أول أن رأى الثاين، إشعيا السؤالني عند نبي يسمى هذين
أداة هيوه، الفرس: ملك قورش بيد أو شخصيًا هيوه يتم بوساطة عىل أن بابل،
األصيل، وطنهم إىل املنفيون سيعود  بابل، هزيمة بعد ذاهتا.  إرسءيل بيد وربام
وطنه إىل نفسه هيوه سيعود آنذاك، العامل. يف منهم تبعثروا الذين جتميع وسيعاد
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وسريجعون األخرى، اآلهلة البتة من كل فائدة ال أن الناس وسيقتنع صهيون، يف
به. خاصًا اختارهم شعبًا قد كان الذي إهلهم، إىل هنائية رجعة

بناؤه. وهيكلها، سيعاد أورشليم وخاصة منه املخّرب، البلد أن الطبيعي من
اجلديد، العرص ببداية إيذانًا سيكون الذي العمل، هذا سيبارك نفسه هيوه وأن

اخلالص. عرص
ملك استوىل فقد حددهتا. كانت قد التي بالفعل، بالطريقة اجلديد العرص بدأ
اخليانة أسقطت حني م) ق. 539) عام البابليني عىل إمرباطورية قورش الفرس
وليرباليًا مستنريًا  ملكًا كان قورش وألن تقريبًا. قتال دون يده  يف بابل مدينة
بعده صحيحًا يعد مل  لذلك، مملكته. تسود أن للعدالة أراد فإنه بغريه، باملقارنة 
وعاش الشعوب األخرى، عىل إكراه نظام يفرض كان املسيطر الفرس أن شعب
مع قطيعة فرتة قورش حكم فكان متساوين، رعايا باألحرى اململكة  سكان

حد. أبعد إىل عرصيًا رجًال قورش كان القديمة. الرشقية السلوك طرائق
وّمحلوا ضامئمهم، فحزموا وطنهم، إىل لليهوذيني املنفيني بالعودة امللك سمح
بعد قافلة وغادروا بابل الطريق، مؤونة ينسوا أن دون محريهم وامتطوا عرباهتم

مياهها. عند والشكوى البكاء من عاما ستني حوايل أمضوا قد أخرى. وكانوا
الثاين قد نبوخذنرص كان التي اهليكل، أدوات بأخذ أيضًا هلم قورش سمح
أمر فقد كبرية، مالية بمعونة امللك أمدهم ذلك، إىل يوم. ذات عليها  استوىل
قراءته نستطيع بذلك مرسومًا وأصدر الدولة، نفقة عىل القدس هيكل بإعادة بناء

عزرا. عند السادس اإلصحاح يف
املحفوف الطويل، العودة عىل طريق انطلق اليهوذيني من وحسب جزءًا لكن
كانت فبابل أعامهلم، بابل ملتابعة كثريون البقاء يف فضل لقد والصعاب. باألخطار
التي هيوذا، بناء إعادة يف رغبة أية يملكون وكانوا ال موطنهم اجلديد، غدت قد
كان قد األحفاد جيل أن عزوفهم من وزاد والقوى. املال من الكثري  ستتطلب
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للوطن خملصني بقوا السن، طعنوا يف الذين األجداد، ربام كان الشباب. طور بلغ
بمنظار ورآها األمور األحفاد حتسس جيل لكن كذلك، كان اآلباء وربام وهيوه.
يعني شيئًا هذا كان ربام حسن، باخلالص. هيوه ووعد وطنه. بابل خمتلف، واعترب

للشيوخ!.
يطالبون أخذوا أهنم عن النظر بغض مفتوحة. بأذرع العائدون ُيستقبل مل
أظهروا أتباعًا كانوا فإهنم آخرين، إىل آلت قد كانت التي القديمة بممتلكاهتم
كان لقد والكربياء. بالصالبة بإيامن وطيد واتسموا متتعوا ليهوه، خاصًا إخالصًا
كان اجلامدة معياريتهم صعوبة أن الدوام، وزاده عىل صعبًا أمثاهلم مع التفاهم

لذواهتم. تنزيه ومعصوميتهم إىل صرب، نفاد منهم إىل قصد دون تنزلق أن يمكن
هيكل أساس حجر  م) ق. 536) عام  شيشبرص  الفاريس احلاكم وضع
اهليكل كان حذوه. العائدون فحذا بنائه، إلعادة باملال وتربع اجلديد، أورشليم
للشعب يكون ملكًا ملكًا للملك، فأريد للهيكل اجلديد أن سليامن، هيكل املدمر،
مجيعهم: اليهوذيون إليه سينتمي إذًا، شعبي هيكل إنه بنفقاته. يتكفل الذي
بصورة سّعره حتميًا، بني الطرفني النزاع جعل ذلك واملتساهلون. املتزمتون منهم
اآلخرين، إىل النقل تقبل ال الدينية  الطهارة إن قال  الذي حجي، النبي  خاصة
الذين أولئك الدنسني، األنجاس، أن وخلص إىل إليهم. النجاسة نقل يمكن بينام
بأعطياهتم يبنى الذي اهليكل  سيدنسون هيوه، جانب إىل اآلخرين آهلة يعبدون

الطاعون. عدوى حتمل التي وأضاحيهم،
احلاكم الفاريس واحتجوا لدى املجحف، التمييز دينيًا هذا املخالفون يقبل مل
استعان اهليكل. بناء إعادة إيقاف عىل عازمًا أورشليم إىل جاء  الذي املسؤول،
هذه يف احلياة فارق  قد كان الذي قورش، امللك بمرسوم عندئذ املضاد احلزب
احلاكم سمح بالفعل. عليه  وعثر البالط حمفوظات يف عنه البحث فتم األثناء،

باذخة. مظاهر احتفالية وسط م) عام (515 ق. ودشن اهليكل البناء، باستئناف
http://www.al-maktabeh.com



32
األلفي القيامي اهلوس النهايات:

عرص اخلالص،  عرص اجلديد، العرص  انبثاق مع اآلن، الوضع كان كيف
اهليكل، أساس حجر وضع مع سيبدأ االنعطاف أن  حجي  رأى  هيوه.  بركات 
تنتهي أن ما كوين اكتامل االنعطاف، زلزال وسيعلن نظره. وجهة زكريا زميله فأيد
احلاكم وسيسود كامًال  اخلالص عرص سيبدأ اللحظة، هذه منذ البناء. أعامل
مسيحانيًا. ملكًا بوصفه الثاين العرص املزعوم، داود بيت سليل زروبابل، الفاريس

زروبابل رمزيًا. يتوج درجة جعلته إىل النبوءة زكريا هبذه آمن وقد
إنسانًا خاصًا فيه رأت لكنها إنسانًا. هيوه، من املنزه اليهودية املسيح، اعتربت
شعب يساعد كي القوة داود، من نسل املتحدر هو منحه، هيوه ألن شبيه له، ال
لقد واألخالقي. والسيايس الروحي االكتفاء بلوغ عىل بأرسها والبرشية إرسءيل
خملصًا عليه العثور يتم لن كان وإذا والنظام. واحلق السالم ضامن إليه هيوه أوكل
احلقيقي امللك الذي هو هيوه:  بإرادة عليه رهن  العثور فألن السنوات، هذه يف

كذلك. وسيبقى
كل سيجعل العاملي الزلزال إن  حجي النبي قال  سبق، ما إىل باإلضافة
املفعم باخلوف احرتامها ذلك إىل يدفعها أورشليم، كنوزها إىل جتلب الشعوب

سيدًا للعامل. حقيقته عىل الذي سيظهر ليهوه،
أم ذهبية أم كانت فضية جواهر، أية أحد جيلب ومل تزلزل األرض زلزاهلا. مل
الوجوه، وتبلبلت وذهلت مكان، كل يف واحلرية احلرج فساد ثمينة، معادن من
هيوه هل كان وهناك. هنا الغضب وتراكم والتشاؤم، اخليبة وانترشت األفكار،
يظهر، مل ملاذا من األسباب؟ لسبب مشمئزًا أو مهانًا يسمع؟ أكان يكن أمل نائًام؟

الورطة؟ هذه تفسري يمكن كيف األقل. عىل املسيح ومل يرسل
عن تقرص  مل هيوه  «يد احلل: عىل الثالث، إشعيا املسمى اآلخر، النبي  عثر
وخطاياكم إهلكم، عن فصلتكم عن السامع. لكن آثامكم تثقل اخلالص وأذناه مل

لقومه. النبي قاله هذا ما 1:59-2)؛ (إشعيا يسمع» فال وجهه، حجبت
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مثقلة مناسبة هذه واخلطايا. باآلثام املفعمة احلياة إذًا: ذاته القديم األمر  إنه
ظنه كل من يتحاشى جعله ديني مفرط ورع إىل بعضهم باهلرب واجهها باليأس،
حني اجلديد. يف العرص بقرب بداية األمل عن يتخىل أن دون من جريانه، دنسًا
آمًال املوسوية، للرشائع وحرفية صارمة طاعة إىل جديد من اآلخر بعضهم عاد
األمل ببداية عن فشيئًا ختلوا شيئًا عمومًا الناس لكن ويقنعه. هيوه ذلك يريض أن

خالصهم. زمن هلم إنه قيل قد كان ثان عرص
وأروع بأزهى رسمت  قد اجلديد  العرص صورة  كانت أن  بعد هذا، حدث
بإعادة شعبه، ختليص  يف رغبته ذلك إىل تدفعه هيوه،  سيقوم حيث التفاصيل، 
أورشليم، أما للكلمة. املادي باملعنى حتى ونعمه، بركاته ومنحه العامل تشكيل
ستتألق بينام الثراء. منها وسيفيض األزلية، ومملكة هيوه مركز العامل ستصري فإهنا
وستختفي كثريون، أخالف إرسءيل لبني وسيكون فردوسية، بخصوبة  البالد
سيجعلون «ألهنم واحليوانات، الناس بني  أبدي سالم ويسود اجلسدية اآلالم
شعب ضد يرفع السيف شعب لن ألن أي مناجل. ورماحهم حماريث سيوفهم
سيطرته، املسيح يبدأ  عندما احلرب». شن اآلن بعد يتعلموا لن وألهنم آخر،
العجل بجانب اجلدي. ويرعى النمر ويبيت اخلروف، مع الذئب «فيسكن عندئذ
أوًالدمها معًا. ويبيت الدب البقرة وتصاحب يسوقهام. صغري وصبي معًا والشبل
يف مكمن ويضع يده األفعى، وكر يلعب الرضيع عىل كالثور. التبن األسد ويأكل
هو وما هذا كله قيل لقد ُيفِسد» (إشعيا 9-11:6). وال أحد ييسء الثعبان. ال

يشء منه. أي حيدث أن منه، دون أكثر
ودينية مادية  عالقات اخلارج، يف اجلريان مع  وسالم الداخل  يف  سالم
تكون أن أية مجاعة تستطيع فال يكفل النظام يطبق بعدل؛ عادل قانون مضمونة،
الذي األعظم، الشعب توق كان ذلك ويعاقب األرشار، األخيار دونه؛ جيزي من
النسبي حقبة اهلدوء عقب السيايس االضطراب أزمنة مع عودة تشوق لتحقيقه،

ظل قورش. يف
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اللتني وفلسطني،  سورية احتل أن بعد فارس عىل األكرب اإلسكندر استوىل
اإلسكندر محى مرص. يف نفسه األمر يتكرر أن قبل تقريبًا، مقاومة  دون سقطتا
خترتقها وأن  بلداهنا، يف سلميًا  اإلغريق يتغلغل أن أراد ألنه املحتلة،  الشعوب
بني الثقافية الوحدة من أدنى حد إقامة اجلديد الفاتح حاول  اهللنستية. الروح
متّلكها التي كان بالطبع،  اإلغريقية الروح عليها، تسودها سيطر التي الشعوب 
التفكري ونمط اإلغريقية احلياة طريقة  وتبني  اإلغريقية  اللغة معرفة يتطلب
أغلبية ألن بصورة جزئية، خططه إال املقدوين حيقق مل اليونان. يف والفن والفلسفة
والتفكري أنامط احلياة تنجح بالتقاليد، فلم متسكًا شديدًا متمسكة كانت اليهوذيني

لدهيا. بقوة جذورها مد اإلغريقية يف
التي العمالقة، إمرباطوريته فتفككت م) ق. 323) عام اإلسكندر فجأة تويف
قادة بني نشبت اخلالفة التي رصاعات بفعل عليها، السيطرة فرغ لتوه من قد كان
وسورية بابل يف  السلوقيني مملكة  أنقاضها: عىل ثالث ممالك ونشأت جيوشه. 
مرص يف البطاملة  ومملكة  م) ق.  83) عام  حتى  استمرت  التي الصغرى، وآسيا

أوروبا. يف ومملكة األنتِغونيني م). ق. 30) اهنارت عام التي وفلسطني،
عىل احلفاظ مكنت اليهوذيني من ديني، تسامح البطاملة سياسة انتهجت مملكة

مسيح. أي يظهر ومل يبدأ، رفض أن اخلالص عرص أن رغم إلهلهم، والئهم
من كبرية بمعونة م)  ق. 198) عام البطاملة من  فلسطني السلوقيون انتزع
«بام اجلديد: وأورشليم هيوذا ملك الثالث وصار األنطاكي فيها. هلم املوايل احلزب
واستقبلونا بالدهم، إىل دخولنا بمجرد املجيدة محاستهم أظهروا لنا اليهوذيني أن
جملس ومالقاة ملالقاتنا وخرجوا مدينتهم، إىل وصولنا لدى رائعًا استقباًال
املرصية القوات أرس يف وساعدوا وللفيلة، للجيش وافرًا طعامًا وقدموا الشيوخ،
االعرتاف بمساعدهتم احلكمة من فإن أورشليم] أكرا يف قلعة [املقصود القلعة يف
املشتتني مواطنيها ومتكني األحداث دمرهتا التي مدينتهم بناء بإعادة ومكافأهتم لنا
فأمر أخرى، سخية بتدابري بشهامة، وأردفه امللك قاله هذا ما فيها»(1). العيش من
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حيوانات بتقديم يتعلق  ما كل يف العبادات: يف كبريًا إسهامًا اململكة تسهم أن
القمح وامللح، من بكميات جمانية وخصهم والنبيذ والزيت والبخور؛ األضاحي
الرضائب اهليكل، وأعفاهم من لبناء الرضورية اللبنانية األخشاب بقطع وأوعز
عليهم جيب التي الرضيبية التأديات ثلث هلم وترك قادمة، أعوام ثالثة طوال
العبودية، يف كانوا رازحني الذين اليهوذيون أما املدة. هذه انقضاء تقديمها بعد

املصادرة. ثرواهتم هلم باستعادة وسمح أحرارًا وأخالفهم فأعلنهم
بالفعل عىل اقترصوا منه الذين أفادوا شك. لكن دون عظيًام سخاًء كان ذلك
أما هذه احلاالت. مثل يف عادة حيدث كام االمتيازات، أصحاب رقيقة من رشحية
اليدين صفر فخرجت سكان األرياف، منها اجتامعيًا، وخاصة الضعيفة الفئات
تغري يأتيها أن وأملت دومًا اإلجحاف، عانت كانت قد مع أهنا متفاوتة؛ بدرجات
منذ به وعدت قد كانت الذي اخلالص عرص نحو املأمول باالنعطاف  السادة
العدل يتحقق فوق» دون أن هم الذين «أولئك عىل احلقد نام زمن طويل. هكذا،
فتعاظمت والالمعنى، العبث من رضبًا كان وتبني أن األمل الداخيل. والسالم
مسيح. أي يظهر ومل اخلالص عرص يأت هائلة. مع ذلك، مل وأخذت أحجامًا اخليبة
لتبدل والدينية السياسية العالقات تعرضت فقد  أعظم. كان اآليت لكن 
الذي دفع اهللينة م) ق. 164 - 175) إبِيفانِس الرابع األنطاكي حكم يف عاصف
العليا الرشحية  بمؤازره مسعاه  يف  نجاحًا وحقق أمام، إىل قوية دفعة جديد من
الشبيبة تعلمت أورشليم، يف الطراز اإلغريقي عىل ملعبًا إبِيفانِس له. أنشأ املؤيدة
سرت ختاهنم فخانوا فيه «وحاولوا الرياضية املنافسات عىل الفتيان وتدرب الذهبية
حرمتها بأعامل بتلك األمم وقاموا واندجموا إهلهم، الرب املقدس مع العهد بذلك

.(1:15 األول (املكابيني الرب» رشيعة
طليقة، بإغريقية يرطنون املدينة وهم يف يتسكعون الغنادرة كانوا هؤالء الفتية
فيه دّونت سجال كذلك األنطاكي وضع وقد املؤمنني. وحزن  أهلهم  لرسور

للهلينة. املعادين منه أسامء أورشليم، أسقطت مواطني أسامء
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أخذ إىل أن اإليامن، عن املنرصفون مواطنوهم به قام ما عىل التقليديني حنق نام
يف للهلينة يقتتلون واملنارصون املحافظون اليهوذيون معها رشع النهاية، يف أشكاًال

االضطرابات. وحيدثون الشوارع،
بني جعل مرص، عىل عسكرية من محلة إبِيفانِس الرابع  األنطاكي عاد عندما
قد عليها، السيطرة تستحيل إىل نار يتحول أن قبل املتوهج الفتيل أولوياته إطفاء
وحتسني درس، تقديم عىل عازمًا سعريها. كان امللك يف وتذوهبا تشعل اململكة
الوضع هذا يف اقرتافها محاقة يمكن أفظع فاقرتف معًا، آن يف املهشمة دولته مالية
جلأ عندما شاملة، فوىض يف املدينة  غرقت أورشليم. هيكل بنهب أمر املتوتر:
فنشأت اهللنستية، األفكار ذوي مواطنيهم عىل وانقضوا السالح إىل التقليديون
احلوادث يف األنطاكي رأى جانبه، من األهلية. احلرب بأوضاع شبيهة أوضاع
كل لفرض دون رمحة، مهتبًال الفرصة يرضب ورشع سلطته، ضد عامة انتفاضة

غري رجعة. وازع وإىل أي إغريقي دون هو ما
انتزع أن يلبث مل الذي األنطاكي، لصالح حني بعد الوضع حسم عسكريًا،
كان الذي الكنعانيني،  آهلة  كبري لبعل، معبد إىل وحوله هيوه أتباع من اهليكل
بالسبت حيتفل من عىل اإلعدام عقوبة وفرض  زيوس. مع يامهونه  السلوقيون 
كام التوراة. لفائف من نسخة وامتالك واخلتان، الصيام وعىل الدينية، واألعياد
وكان الدولة، بقوة اجلنزير حلم النار والطعام والرشاب، وفرض أكل أضاحي منع
من كل باإلعدام عىل بل حكم نجس؛ أنه العتقادهم يرفضون أكله اليهوذيون
كانت أصعب حمنة قاسية، ربام إىل تعرض اإليامن بيهوه بدوره، أكله. يمتنع عن

تارخيه. يف واجهه مأزق
زمن أي قسوة من أشد احلارض فبدا عكسه، جاء بل اخلالص، عرص مل يأت
حتقيقه يمكن كان الذي ما له. هناية ال بعدًا بعيدًا مسيحه، أو هيوه، وصار سبقه،

اإلطالق. ال يشء عىل باألصح: أو تقريبًا يشء ال كهذه. ظروف يف الوعود من
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يف جديد  من الشجاعة بعث أراد كتابًا  الناس تداول  الرهيبة املحنة هذه  يف
ومشاعر صاغ أفكار السفر هذا اليأس. ضد وحتصينهم العزاء نفوسهم ومنحهم
أعوام بني وضعه وتم طويل، زمن منذ الشعب  حترك كانت التي الزمن هناية

م). 164 ق. - 167)
وألف النفي، زمن من قصصًا رسد رجل القدس يف عاش  الوقت، هذا يف
يف نبالًء تربوا هيوذا إقليم من شبان أربعة وصف مصري دانيال، باسم كتابًا عرف
سأهلم عنه مما وفطنة، حكمة كالم كل «ويف خدمته. يف ثم دخلوا بالط نبوخذنرص
يف مملكته الذين واملجوس السحرة مجيع أضعاف يفوقون بعرشة وجدهم امللك،
لدى الوظيفي صعودهم تعويق أي يشء فلم يكن بوسع .(1:20 (دانيال كلها»
عن دانيال يكشف أيضًا. املرة هذه لذلك مغايرة أتت األمور  أن غري البالط. 
التمثال أن  ويستنتج نبوخذنّرص،  حّري حلًام يفرس عندما األمر، أول مؤهالته،
املتعاقبة األربع  املاملك  إىل يرمز حلمه، يف  يراه الذي معادن، أربعة من املكون
أزلية الرب مملكة بعدها سـتأيت التي واإلغريق، والفرس واملاديني للبابليني
قال: حتى التفسري هذا نبوخذنّرص سمع أن ما املاملك. مجيع التي ستهشم البقاء،
(دانيال هذا الرس» تكشف قدرت أن ألنك امللوك، ورب هو إله اآلهلة حقًا «إهلكم

.(2:47
من اللدود األمس عدو تقريب يف احلق نفسه واملحرر املقديس املؤلف يعط مل
وساوس مل تزل مدينته. وإله األكرب إهله ملردوك، تنكر بابل التارخيي فملك هيوه،
بإقامة باخليانة، مفعمة وبطريقة اآلن، يأمر جتعله دانيال حكاية بل نبوخذنّرص،
عينهم قد امللك كان هيوذيني،  ثالثة يرفض بعبادته. أمر له نصفي  ذهبي متثال 
معجزة حتدث لكن موقد. إىل هبم فيلقي التمثال، ثالثة، عبادة أقاليم عىل والة
شدرخ إله قال: «تبارك جرى، ما نبوخذنّرص عندما رأى بسوء. النار تصيبهم فال
واعتنق «. . عبيده . وأنقذ مالكه أرسل الذي الثالثة، الوالة وعبدنغو، وميشخ
لبث القول، صح إن دعاوية، ألغراض كتبت احلكاية أن اجليل من هيوذا. ديانة
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واليأس. القنوط عىل يبعث حارض يف األمل يشء من
كان الذي اجلنون من شفي بعد أن بخشوع خاص، نبوخذنرص هيوه يمتدح
«منا بتفسري معنى مجلة أيضًا، لبلصازار العون يد دانيال يمد به. له تنبأ قد دانيال
الرب أحىص «َمَنا، دانيال للملك: يقول وفرسني» املفعمة بالغموض. تقيل منا
أي َفِرس، ناقصًا. فُوجدت  امليزان يف ُوِزنت أي َتِقيل، وأهناها. ملكك أيام
املرء يظن ربام .(28 –  5:26 (دانيال وفارس»  ملادي ووهبت مملكتك ُقِسَمت
يفعل مل إن بلشرص التأويل املشؤوم. هذا بسبب احللم مفّرس أمر بقتل أن امللك
وينادوا عنقه، يف ذهب طوق ويقلدوه األرجوان دانيال «أمر أن يلبسوا بل هذا،
اخلامس اإلصحاح من األخرية اجلملة أما (5:29 يف اململكة» (دانيال الثالث به
عبيده» (دانيال 5:30) ذاهتا بيد الليلة فقتل يف بلشرص «أما ونصها دانيال، سفر يف

هاينه. بفضل هاينريش أفضل وجه عىل لنا مألوفة فهي
كام أنقذه، اإلله لكن لألسود. طعامًا ورميه دانيال قتل البالط  منافقو أراد
نساؤهم لألسف، ومعهم، الكارسة، للحيوانات فرائس بمتهميه  وألقى نعلم، 

وأطفاهلم.
أي مدى وإىل اإلله، رمحة كم واسعة ملعارصيه األورشليمي الكاتب بّني بذلك
العرش، ودفعهم عىل اجلالسني الظالميني عىل قبض فقد عونه!. يصل أن يمكن
ذلك من إذًا العرب املرء فليستخلص فيها. فاعًال دورًا دانيال سفر لعب توبة إىل
هي تلك يشء. كل قبل إليامنه خملصًا وليبق املخيف، يف وجه حارضه وليصمد

الرسالة.
ونغم مضمون يتغري أمهية. قول أشياء أخرى؛ أكثر يريد كان السفر لكن مؤلف
إىل دانيال رؤيوي حيايت إحساس دفع وقد وهنايته. السابع اإلصحاح بني السفر

حيلم: الذي الشخص اآلن هو حيث السفر، من اإلصحاح الثاين تدوين
. األول . . عظيمة أربعة حيوانات البحر من فطلع . . . ليًال «رأيت يف منامي
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ذلك وبعد . . . شبيه بالدب آخر بحيوان وإذا . . نرس . جناحا وله مثل أسد
. رؤوس . أربعة وكان للحيوان . . . أجنحة أربعة النمر وله مثل بآخر رأيت فإذا
الباقي ويسحق ويرفس يأكل فكان . . . جدًا قوي شديد هائل بحيوان رابع فإذا .
وكان السن، يف شيخ طاعن فجلس عروش، نصبت كنت أرى، وبينام برجليه.
وختدمه نار، هليب وعرشه النقي، كالصوف  رأسه  وشعر كالثلج، أبيض  لباسه 
وفتحت القضاء أهل فجلس ِربوات. ِربوات يديه بني وتقف  وألوف، ألوف
احليوان قتل أن . إىل . العظيمة؟ . األقوال صوت وأسمع أرى وكنت األسفار.
سلطاهنا، لكنها فأزيل احليوانات للنار. أما باقي وقودا وجعل جسمه وباد الرابع
سحاب عىل آتيًا إنسان  ابن بمثل فإذا  . . . معني  زمان  إىل تطول حياة وهبت
وجمدًا سلطانًا وأعطي أمامه إىل فقرب السن. يف الطاعن الشيخ إىل فأرسع السامء،
ال أبديًا سلطانًا سلطانه ويكون ولسان أمة كل من الشعوب تعبده حتى وملكًا
كملوك هنا احليوانات تفرس .(14-7:2 (دانيال الزمن» يتعداه ال وملكه يزول،

األسمى. الكائن أرسلهم قّديسون هبم يستبدل كارثة، إىل سلطتهم تنتهي
كلمة الكتاب، هي هذا من السابق الفصل يف وردت مركزية، كلمة تظهر هنا
وماذا هو: الوحي]. اإلغريقي للمصطلح العريب [الرديف الرؤيا هي فام الرؤيا.

الرؤيوية. تكون
املرتبطة األرسار بكشف جهة، من هيتم، جنسًا أدبيًا اليهودية الرؤيا «تصف
أخرى، جهة وينصب، من العامل، وهناية األخري الزمن منه وخاصة بمسار العامل،
هيودية غري كتابات يف أيضًا يربز عام، بوجه املضمون متامثل تصوري جمال عىل

واحلارض. املايض يف الدين معجم يقوله ما هذا رؤيوية».
عىل أساسًا حتتوي كتاب، مكتوبة،  قطعة أدبية، قطعة  إذًا هي الرؤيوية
األخري املصري متس التي األخرية» «األشياء  حول مقوالت رؤيوية؛  مقوالت
األشياء علم هي الرؤيوية اإلغريقية، يف بأرسه، وللعامل الفرد لإلنسان والنهائي
منهم واحد غري ذاك دانيال يكن مل الذين الرؤيويات، مؤلفو ليس  األخرية. 
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وقت طويل منذ ُبّلغت أهنا يزعمون بكشوف ينبئوننا إهنم  معروفني. وحسب،
املثال سبيل عىل وغريهم وباروخ وحنوك كدانيال سالفة عصور إىل حكامء وأنبياء
حد إىل تبقيهم، رسيتهم ألن البقاء جمهولني، مؤلفوها فيختارون  أما احلرص. ال
ومنها الكربى، الدينية االضطهادات  أزمنة يف الدول اعتداءات من بمأمن ما، 
هلؤالء، احلامية تضمن الرسية الرابع إبِيفانِس. األنطاكي حكم شهدها التي تلك
من الرضوري فيصري كربى حمن تقع أن إىل رسية ذاهتا تبقى كشوفهم خاصة أن

للناس. إعالهنا
معا، آن باألرسار يف واملليئة العامتة احللمية، الصور هذه ورؤى. إهنا أحالم
وجباًال حيوانات واجلبال  وامللوك الشعوب  يف يرون أحفاد يد عىل غالبًا  تفرس
إضفاء فيها، ويتم باألعداد دورًا املضاربات تفاسري تلعب إهنا . الخ. . وغيومًا .
عرش واثني وسبعة، وأربعة ونصف، ثالثة كالعدد بعضها عىل رمزية قيمة
جدًا صعبة قراءهتا ورموز جتعل وإشارات الرؤيويات بتلميحات تعج وسبعني،

أيامنا. يف حتى
حيث بعده، ما وحقبة النفي قبل ما حقبة إىل حقبتني: العامل مسار األنبياء قسم
باآلثام، املشحون القديم عندها ينتهي التي الفصل نقطة الدينونة، يوم هيوه» «يوم
مسيحه. سيطرة حتت أو ذاته هيوه حتت سيطرة القدسية، اجلديدة، احلياة وتبدأ
هبيًا استمرارا اعتربت لذلك األريض، العامل يف متوطنة كانت اجلديدة احلياة هذه

عالمات جديدة. يف ظل ولكن السابقة، للحياة
عرصين حول  التناحرية بالتصورات تدفع فهي ذلك عن الرؤيوية ختتلف 
األبدية تكون فال عليها، جذريًا  طابعًا وتضفي  ذروهتا، إىل وأبديتني، عامليني، 
بذلك متعالية. طبيعة حمض من اآليت العامل زمن ويصري للقديم، استمرارًا القادمة
ما الرب مللكوت املكان يف «كي تفسح كله، العامل القديمة ومعها األبدية تنتهي
دون وحده، الرب بفضل املاورائي للسامء املجال من الطبيعي، الذي سينزل فوق
. . . » يقول: الذي دانيال إىل أخرى مرة لنعد فيه»(2). إسهام للبرش أي أن يكون
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فتسحق آخر، شعب سلطاهنا يغلب وال أبدًا، خترب ال مملكة الساموات إله يقيم
اندثار 2:44). هذا هو (دانيال «. . . تثبت لألبد وهي املاملك تلك مجيع وتفنى

العامل.
التي هي األنبياء، بنظرة مقارنة حد أبعد إىل واالنقالبية اجلذرية، هذه النظرة
وتدمري قائم هو ملا التام اإلفناء إن العامل. اندثار عن  تتحدث البرشية جعلت

اخلوف. البرشية يعلامن اللذان مها القديم
توصلوا بام الشعب أعلموا ثم األخطار. به يدرؤون يشء فعل األنبياء أراد
يف إرميا فعله ما حد عىل اآلثام، طريق  عن والرجوع  الندم  إىل ودعوه إليه، 
الكارثة ألن  هذا، من ترجتى فائدة يرى فال الرؤيوي، أما وتوعداته. هتديداته
ما هناك يعد مل وألنه حتته. ال طائل عبث لدرئها البرش وجهود فيها، ال ريب آتية
املتوطن داخل الرش إىل األعمق سببه يرجع الذي االندثار، دون احليلولة يمكنه
فقط».(3) حساهبا بل إىل الكارثة تعويق إىل الرؤيوي اهتامم ينرصف «ال اإلنسان.
حتوله عن يشء أي الرؤيوي جيهل يتوب، اإلنسان  النبوءة جعل تريد  حني ويف

الداخيل.
يمكن حد إىل أعظم كبريًا شعبه وبني بينه البعد فصار متعال، إله هيوه إىل حتول
هيوه حتدث «حني مبدع: بإجياز م) 275) عام هونا احلاخام قال أو كام تصوره،
لبث أن ما لكنه اهليكل. يسكن كان اليهودية، الرشائع صندوق من حتدث ما أول

األمر». هناية يف واألرض السامء مأل
بني احلوار عالقة وانقطعت اإلنسان، وبني بينه القديمة الرشاكة انتهت بذلك
جربي كمسار التاريخ فهم أن غري التاريخ. جربية حملها  وحلت واألنت األنا
يستطيع الذي كان اإلنسان بينام هيوه. احلوار مع يلغي مسبقًا معطاة قوانني يتبع
ومهام فراغ. يف اآلن خيتار وتلك، هذه اإلمكانية بني لالختيار احلرة استخدام إرادته
مسبقة. إنه اختياره تكون معطاة بصورة نتيجة هبا، فإن خيتار التي الطريقة كانت
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يعد هيوه مل رشيك، ألن إىل رشيك يتحدث كام مع هيوه يستطيع احلديث يعد مل
معني منه، سلوك أجل انتزاع من متلقه يستطيع ال اإلنسان وألن احلوار، يف رشيكه

معه. فيه تكلف ال حوار خالل من الزمن سري معنى يستطيع معرفة وال
البابيل حتت احلكم هبا اليهود ابتيل التي العميقة املحنة اختبار ممكنا إذًا يكن مل
ألسنة عىل التوبة  إىل الشعب هذا  دعا  قد هيوه دام ما ملعنى، منشئة كمحنة إال
عن وعجز هيوه يف يد املحنة، أسقط تتضاءل الشعب ومل يتب مل عندما األنبياء.
عىل جديد  عامل وإقامة للتحسني القابل غري العامل هذا  إفناء غري يشء أي فعل

األبد. إىل سيدوم الرب الذي ملكوت متعال) هو (عامل أنقاضه
جلميع اليائس األمل لكونه رسعة، بأقىص  هذا حيدث أن الرضوري من
القديم التاريخ حمو متنوا قد األنبياء كان وإذا الرؤيوية. باحلياة الشعور أنواع
من ممكن  قدر بأعظم يتشوقون الرؤيويني فإن حمله، جديد تاريخ وإحالل كله
جديد، لواحد مكانه خييل جيب أن الفاسد العامل هذا ألن العامل، زوال إىل اإلرصار
الرؤيوية العامل جتربة كبري يف واليأس الفعيل اخلوف حجم «إن وماورائي. أفضل
التي املطلقة، اليقينية  تلك  إىل حيتاج  أفضل  مستقبل يف األمل  جتعل درجة  إىل

احلارض»(4). حتمل االستمرار يف عىل تعيننا يمكنها أن
بعد ستحدث التي الرب، إىل ملكوت عودته من املؤمن اليهوذي يتأكد كيف
التوراة رشيعة أطاع هو إن األمل يف احلق لليهوذي القيامة. يف أمل وهل له موته.
مرجعية عىل أربعة كتب القائمة اخلمسة› موسى ‹أسفار الرشيعة أسفار يف املكتوبة
من جمهول وفقيه كاهن كتاب وضعه بينها اليهودية، التقاليد  يف اجلذور راسخة
كانت امليالد، قبل القرن اخلامس األول من النصف يف عاش البابيل، النفي زمن
عاملًا الذي «كان عزرا، اسمه فارس، ململكة تابعة الوقت هذا يف غدت بابل قد
عزرا .(7:6 (عزرا إرسءيل» بني أعطاها الرب إله التي موسى يف رشيعة ماهرًا
مرافقة األول أرَتْكرسْكِسس امللك كلفه وذكيًا، جدًا حمرتمًا رجًال كان الذي هذا،
القدس املضطربة. إىل النظام اليهوذيني، وإعادة من وطنهم إىل يف العودة الراغبني
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قد مخدت قورش، أقّره النفي الذي إلغاء انطلقت عقب التي احلامسة كانت
لكن ذكرت، كام بعضهم،  وطن صارت قد  الغربة وكانت طويل.  وقت منذ 
إىل امليالد بالعودة قبل قبل أواسط القرن اخلامس جديد من فكر اآلخر بعضهم
ذلك كتاب جعبته تضم العائدين، قافلة رأس عىل نفسه عزرا فوجد اآلباء، بلد
يرى الذي رواية التاريخ والرشيعة، بني الوشيجة الرابطة حول الكاهن املجهول
جيب لكنه ألخرى، حالة من ختتلف بأوضاع ترتبط توجيهات يصدر هيوه أن

بسببه. صدرت الذي امللموس الباعث تتخطى خالدة رشائع اعتبارها
‹الكتاب› قراءة هو به قام رسمي إجراء  أول كان النظام. عزرا وطد
بذلك حلياهتم. قاعدة جعله وقرروا عامًا، تأييدًا منحوه الذين لألورشليميني،
الوجود، وانضبط املتعبدة، للجامعة الروحي الديني األساس الرشيعة  صارت 
يستطيع الطريق هذا الصورة. هبذه إرادته عن كشف الذي هيوه، اإلنسان وتذكر
خالل من  فيها هيوه خياطبه  وتنظيمها، وهيوه، اإلنسان بني  عالقة إقامة وحده
خطيئة كان احلوار قطع إن كله. وجوده  عرب اإلنسان، هو، وجييبه الرشيعة،
سيأخذ الذي العامل، اندثار من بد ال  كان لذلك اإلثم، يف غرق الذي اإلنسان 

بأرسها. والبرشية اليهودية ستفني كارثة شكل
فاإلنسان األمهية. قليل املوت بعد وما البعث سؤال القديمة، كان األزمنة يف
وهبها التي احلياة الربانية بقوة حيًا كائنًا وصار طني، من أو تراب هيوه من خلقه
كان جديد إىل ما من ويؤول إىل أصله يرجع وعندما يموت، كروح. أو له كنفس

وطني. وتراب غبار إىل صنع منه:
العامل. هذا من هيوه دين دام ما الدنيا، باحلياة دومًا  لصيقًا اإلنسان  يبقى 
كرامتها وقيمتها تستمد بل هي ما، ملا وراء استعداد تكون احلياة فرتة ال بذلك،
اإلنسان يتفرد التي  لالستعادة، القابلة غري الراهنة، «اللحظة من  وأخريًا أوًال
هكذا، متنى األمر ألن واملعرفة»(5). للمعايشة قابل هو ما ومعرفة بمعايشة فيها
يموت. أن احلياة» قبل من «يشبع كي اإلمكان، قدر السن يطعن يف اإلرساءييل أن
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عقاب املفاجئ املوت ألن عظيًام، مصابًا يعّد فكان اإلنسان قبل أوانه، موت أما
رب اإلله دام ما الدنيا، احلياة عىل تقترص بربه اإلنسان عالقة وألن به، ينزله هيوه

ال رب األموات. األحياء
هو سفيل عامل إىل يذهب واحلداد، الدفن طقوس وتنتهي املرء يموت عندما
ما حد املاء، عىل حتت أو حتت قرشة األرض يقع بحر العوامل، ضمن مغلق جمال
يرجتفون األرض، واملياه وسكاهنا حتت ترتعد األموات «أرواح أيوب: لدى نقرأ
ال ينطفئ اإلنسان آخر: بقول أو طيفًا، اإلنسان يصري بذلك (أيوب 26:5) ُرعبًا»
كصورة خاص: شكل وجوده يف يواصل بل عدمًا، يصري وال موته بعد االنطفاء متام
موته. عند  عنها وانفك حياته،  خالل  يتبلور أن قبل له كانت لشخصه، طيفية
طيف ويكون لذاته، طيفية السفيل كصورة العامل يف العيش اإلنسان يواصل
إىل يذهب أنه القبيل. طبيعي هذا من شيئًا أو روحًا ال يكون إنه كامل!  إنسان
امليت فيها يدخل وصمت سكينة منطقة هي تامًا، انعدامًا القوة فيها تنعدم منطقة

فتقفل عليه.
يف عليه كانت الذي الوضع  عىل  الطيف صورة حتافظ ودفنها، موهتا عند
يف امللوك فيجلس وموقعه االجتامعي، مرتبته عىل اإلنسان وحيافظ الدنيوية. حياهتا
أرديتهم. األنبياء ويلبس أسلحتهم، املحاربون عىل عروش، وحيمل املوت مملكة
الكائنات هذه وسكينة. صمت يف امليت وجودها تقضقض  ذابلة كائنات  إهنم
فارقتها التي احلياة إىل قوة حيتاج تأسيسها بينها، ألن فيام مجاعات ال تؤسس أية
العامل يف إقامة مجاعة تستطيع ال وألهنا فارقها. الذي الرب نفس عند املوت، مع
إىل جديد. من أصدقائها أو أرسها هلا أيضًا رؤية تتاح املمكن أن غري فمن السفيل،
أن ينبسوا دون ببعض بعضهم يمر بل بعضًا، إىل بعضهم يتعرف أفرادها ال هذا،
أشباح. يقدمها مرسحية يشبه أطياف، مملكة السفيل العامل التصور، هذا يف بكلمة.
العامل يف سواء نشور، وال بعث فال املوت، بعد رجوع من كذلك، هناك، ليس

أم املاورائي. األريض
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العجب بعض إنه ألمر يثري هذه. القديمة النظر تسم وجهات كآبة معينة ثمة
فجر سيبزغ  حني هيوه» «ليوم  التايل الزمن يف حتى  بالبعث املوتى تعد مل أهنا 

هيوه أو املسيح. سيطرة مع اخلالص
القديمة تشهد كانت النظرات الدينية، روح عرصهم عن الرؤيون عّرب عندما
وكان بالنشور؛ يؤمنون بدؤوا وهناك، قد متفرقون هنا أفراد وكان التبدل، بعض
بل امليالد. قبل الثاين القرن إىل الثالث القرن من االنتقال بقوة مع إيامهنم يتعزز
العرص الرؤيوي بفعل املوضوعات هذه حول تأمالهتم اهلادفة يف رشعوا القوم إن
الدور أمهية ذلك إىل يرق مع مل لكنه مهًام، دورًا فارسية مؤثرات لعبت حيث ذاته،
خالهلا طرح طويلة وضارية رصاعات كانت التي املكابيني، حروب مارسته الذي
اخلالص يف املشاركة املؤمنون سيستطيعون القتىل كان إذا ما حول سؤال متكرر
السفيل العامل سيختفون يف هؤالء النظرة القديمة، كان يف الزمن. لنهاية املوعود
أجل الرب. من بحياهتم ضحوا أهنم رغم جديد، من رؤيتهم ألحد يتاح دون أن

الرفض. ويستحق ظاملًا هذا بدا لقد
خيشون والذين واملؤمنني املتقني بعض فقيل إن أجوبة. دون السؤال هذا يبق مل
أولئك الشهداء، ومثلهم جديد، من سيبعثون اليهودي التاريخ برش من الرب

األبدي. يف اخلالص هؤالء سيشاركون مجيعهم إيامهنم. سبيل يف الذين قتلوا
هذا األسفل.  إىل اآلخر  بعضهم وينحدر  األعىل  إىل الناس بعض يصعد
العوامل، قايض الرب، إن ذلك. عىل حيكم  الذي  من  ولكن  وعادل. صحيح
يفني أنه الرؤيوي  اليقني يقول الذي الرب، ذلك؛ يستطيع الذي الوحيد هو
ال الذي ومن يأخذه من الذي يقرر الذي مملكته األبدية، هو منه بدًال ليقيم العامل
خطاة كانوا استثناء، أي الغرض، كل األموات دون هلذا يوقظ، إنه إليه. يأخذه،
نفسه، الوقت يف القصوى وقدم، هنايته  الرؤيوي التصور بلغ بذلك أطهارًا. أم

الديان. أمام أنفسهم عن البرش كل سيدافع إجابته النهائية:
http://www.al-maktabeh.com
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التي تلك املقوننة، غري الرؤيوية يف األوىل  بالدرجة نجده هلذا وصف ثمة 
ونجدها هلا،  نظري ال بطريقة العرص  روح  عكست  لكنها الكتاب، يف تدرج  مل 
من الغبار ويطلق فيها، يسرتحيون من «تلفظ األرض الرابع: عزرا يف كتاب مثال
أعامل وتستيقظ . . . الديان عرش عىل األسمى الكائن ويظهر . . . فيه ينامون
اجلانب ذاك اجلانب وهذا إىل اآلن . . انظروا . النوم عن الرش أعامل وتقلع اخلري
مرجعية كتابات وهناك  واألمل». النار وهناك واالنتعاش، الربكة هنا األعىل:  يف
األثيويب. حنوك  وكتاب السورية باروخ رؤية منها املوضوع هذا  حول أخرى
أن أخرى،  أشياء  بني  يعني، وهذا األموات، قيامة  مجيعها تفرتض الرؤى هذه
وكان مصري املركزية، املسألة صار سيدينه أو الديان سيصطفيه الذي الفرد مصري
العرش، أمام جسديتهم بكامل األفراد سيقف قبل. من الرئيس األمر الشعب هو
حياهتم خالل هلم  كانت التي اهلوية مع  متاهيهم  يضمن  أمامه  وقوفهم ألن

أفعاله. عن حساب كشف تقديم من إنسان كل ويمكن األرضية،
بفضل أساسًا العوام لدى نفسها فرضت املوتى قيامة حول النظرات  هذه
أرس من دهريني حتدر معظمهم الهوتيني كهنة، بل الفريسيون يكن مل الفريسيني.
لدى حسنة بسمعة لذلك، ومتتعوا، بالرشائع، دراية تامة حرفية. لكنهم كانوا عىل
يتحدث كام يتحدثون كانوا أهنم املتعلمني، زادها رفعة وغري البسطاء مواطنيهم
اعتربوا أهنم حتى سلطاهنم، يعززون كيف هؤالء عرف وقد البسيط.  الشعب
التفسري يف للفريسيني األعىل املثل جتسد للربوليتاريا. كقادة املناسبات يف بعض
جعلهم هذا  أن مع  الشفهية، للرتكة املقنع الرشح ويف للرشائع، األمني احلريف 
كبريًا دورا ولعبوا يسوع عىل تواطؤوا أهنم خاصة كمضللني، أحيانًا يبدون
الهوتيني ما بمعنى  هؤالء «كان بشدة والفقهاء الفريسيون رفض إعدامه. يف
القادم ذلك اجلوهرية» يف املسائل نظراهتم شاركوهم أكاديميًا، مؤهلني وقانونيني
من تلقاها جديدة رسالة  يبلغ جاء الرشيعة، فوق أنه أعلن  الذي النارصة، من
ويتخذون الفريسيني، حيال اإلنجيليون أي نوع من التفهم يبدي ال هلذا، الرب.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منهم. قطعيًا دينونة موقف
أخذ م) عام (70 القدس عقب تدمري برسعة الصدوقيني نفوذ تراجع عندما
األمل صار أن إىل الدين، مضامني جيددون الفريسية امليول ذوي من العلامء

عامة. عقيدة بعد املوت بالبعث
من الكهنة معظم وحتدر  العليا. اليهوذية الرشحية إىل الصدوقيون انتمى
بالتوراة، املكتوبة، الرشيعة بغري تعرتف مل التي حد، أبعد إىل املحافظة هذه الفئة
مكملة اعتربت التي الشفهية، للرتكة الفريسية التفاسري قاطعًا رفضًا ورفضت
ليس التي بعد املوت، احلياة واستمرار اجلسدية القيامة كذلك وأنكرت للرشيعة،
فارغًا، لغوًا املالئكة وجود هؤالء عّد أخريًا، تؤكدها. القديم قرائن العهد هلا يف

الفريسيني. من العكس عىل

http://www.al-maktabeh.com
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العرص حتّول (3
هيوه إىل يف الطريق

مهام نجده». حيث نسل األفاعي ولنرضب السالح! «إىل األنبياء: يرصخ مل
اندثار وقرر هبا، رتبها التي بالطريقة األمور هيوه  رتب فقد سيحدث، ما كان
متسع هناك ليكون جذرية، الطرق بأكثر يزول أن البد القديم الفاسد، ألن العامل
بخضوع وقبوهلا املحن اإلنسان حتمل جيب عىل جديد، أن يبعث من للجديد. إىل
أزمنة يف خاصة لديه،  هائلة روحية صالبة توافر  يتطلب  وهذا  بالتقوى. مفعم 
قوة إن إبِيفانِس. الرابع  األنطاكي حكم مؤخرًا جسدها  التي األعظم البالء
مصريًا. والتأقلم معه ومصارعته، تغيريه، ال يمكن ما متثل تستطيع وحدها الروح
يواجه اإلنسان جتعل التي مصدر القوة هي هذه الثقة خري: الرش إىل الرب سيقلب

الرهيبة. األرضية الظروف وحيتمل القادمة، الكونية األحداث جأش برباطة
شديد بوضوح يعرف إنه اهلوى. رؤيوي لإلنسان احليايت املوقف هو وذلك

http://www.al-maktabeh.com
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وال القنوط، فريسة يقع ال لكنه للتغيري، قابل غري تاريخ جربي مسار حيال عجزه
سلبية خرساء. إىل يركن أو يستسلم

يشء، فعل أي يستطيع املرء السؤال حول ما إذا كان يطرح النقطة، عند هذه
انتهى الرب قد احلوار مع أن وإدراكه التغيري، ال يقبل الذي هذا بكل معرفته مع
يف ومساعدته الرب لقاء إىل اإلرساع اإلنسان واجب أليس من قطعية.  بصورة
ليس ألن هدفه أو مشينًا، خبيثًا شيئًا يكون لن هبذا قيامه إن إنجاز فعل اخلالص.
يف غيتو هيودي أحداثها رواية جرت بثقة أكرب. تقول قبوله بل الرب قرار تعويق
إن أن يتحرر، يقدر ال املضطهد الشعب أن «أعرف احلرب العاملية الثانية: خالل

املسيح»(1). إىل الطريق من ولو جزءًا العون إىل حمرريه وقطع يد مد عن أحجم
يستطيع باإليامن داخليًا  يتقوى الذي فاإلنسان  هنا. مهمة نفسية حلظة ثمة 
عندئذ سيدافع إنه  بالقوة.  اآلخرين ومد أيضًا اخلارج  نحو القوة هذه عكس
بطريقة كإنسان وجوده وسيخترب جديد، من إياها احرتامه وسينمي نفسه، عن
أموت هادئا «إنني النهاية: يف الضحية تقول الغيتو، عن أخرى رواية يف جديدة.
أموت ال لكنني وحمطًام مهزومًا أموت راضيًا. أو مطمئنًا أموت ال لكنني وبسالم
أموت وال ومؤمنًا دائنًا أموت حمبطًا.  أكون أن دون باملرارة وأشعر مستعبدًا،
مؤمن ميتة أموت وال للرب عاشقًا أموت ومصليًا.  راجيًا أو ومسرتمحًا مدينًا

خانع»(2).
اليهوذيني إحساس املطابقة، من  قدر وبأعظم  أيضًا،  ،يعكس السلوك، هذا
يف النجاح بعض حيققوا ولكي عنهم، األذى دفع هؤالء  أراد  لقد باحلياة.
آمال وجيسدون أشخاصهم يف اإلرادة هذه يكثفون قادة إىل احتاجوا مسعاهم،
متثيا الكاهن اليهوذيني لدى جسدهم القادة هؤالء مثل شعبهم. وتطلعات

القدس. عاشت قرب التي اَحلْسُمونِّيني، عائلة من وأبناؤه
األضاحي تقديم عىل يرص كان أحد موظفي امللك أن األبوكريفا أسفار تقول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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للتسويات ورافضًا اإليامن، متصلبًا قوي متثيا رجًال وكان اإلغريقي. للعرف طبقا
وقانعًا عاصفة، غضب نوبات جاحمًا تنتابه كان كام ومتعصبًا. الوسط، واحللول
كهؤالء إن أناسًا الكلية. احلقيقة يعتقد أنه يملك بقضيته، االهتزاز تقبل ال قناعة
معينة، ظروف يف كربى قيمة هلم تكون قد العادية، يف األحوال احتامهلم يصعب
طاقاهتم يعّبئون كيف وألهنم يعرفون إرادهتم، بمحض هلم اآلخرون فيها خيضع
أضحية إلله تقديم عىل اآلن جيرب هذا الكاهن، امللهمة. القيادية مواهبهم بفضل
رفض إىل ويدفعه كيانه،  جيتاح الغضب جعل العاقبة وخيم أمر وذلك وثني.

اآلثم. يف هذا املسعى االشرتاك
من يشء إدخال يريد املذعورة، لكونه القلقة، الكتلة عن  رجل ينفك هكذا
بيهوه، باإليامن ألنه مبتىل أو ربام مهًام نفسه جعل يريد ألنه أو الوضع، االنفراج إىل
ينقض متثيا لكن طبقا لألوامر. أضحيته ليقدم إىل املذبح فيتقدم إذًا، الرجل ينفك
وحيطم امللك فيقتل موظف صوابه الغضب يفقده ثم عىل مرتكب اإلثم ويقتله،
عهد عىل بالرشيعة وحيافظ يتمسك من كل اهليجان: «عىل وسط صارخًا املذبح
دعوة كانت تلك  .(2:27 األول (املكابيون املدينة» خارج إىل  يتبعني أن هيوه
جاؤوا كثر متمردون إليهم وانضم اجلبال، فر متثيا وأبناؤه إىل املقاومة. إىل علنية
ويريدون طويًال، ستدوم أن الفتنة يعرفون ومواشيهم، فهم وأطفاهلم نسائهم مع
كانت التي  العصبة نمت الكبري،  اإلقبال  مع حمتمل. انتقام من  أرسهم محاية

مقاتلة ضخمة. قوة األمر إىل أول صغرية
النظر بغض القويم، اإليامن عن ختلوا الذين عىل حقده جام هيوه كاهن صب
من أهلية حربًا مطلقًا  يقاتلهم وأخذ ذلك. يفعلون دعتهم التي  األسباب عن 
األنطاكي حني، ألن سيواجهونه بعد الذين هم امللك جنود أن علمه رغم عقاهلا،
رعاياه عن التخيل أو  مملكته،  يف أهلية حرب نشوب يقبل لن إبِيفانِس الرابع

اهللنستية. امليول ذوي اليهوذيني من املخلصني
أن دون فيها املتمردون ينقض العصابات، حرب نمط إرهابية من حرب إهنا
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إىل جديد من ينسحبون ثم جلدهتم. أبناء من دينيًا املرتدين عىل أحد يلحظهم
السهل آخر مكان يف اقتحموا أو وقتلوا، وهنبوا قد أحرقوا يكونوا أن بعد اجلبال،
الفتيان وختنوا الوثنية املذابح ودمروا وذبحوهم، وحرشوهم  الكفار ورّوعوا
القائمون كان حتى لو متثيا ومجاعته، إىل بالنسبة عادلة حربًا بالقوة. تلك كانت

سوءًا. البرش أشد هبا
الذين كانوا أضعف منهم. ضد الثوار، فأرسل جنده ممكنًا، امللك تردد يكن مل
وموهوبًا. مباركًا عسكريًا كان قائدًا ابنه، هيوذا، فإن بارزًا، مقاتًال متثيا كان فإن
بالعدو، األخرى  تلو اهلزيمة وأنزل وفاته،  بعد  أبيه مسؤوليات للتو  توىل وقد
وايل األنطاكي خاف لِيْسَياس، املطرقة. / املكايب هو بلقب رشيف عليه ذلك فعاد
جانب إىل بقي احلظ لكن القتال، يف به زج جيشًا عمالقًا فلسطني، فعبأ عىل الرابع
هيوذا، حدود عند املتفوقة العسكرية  القوة  جتميد  من متكنوا الذين املتمردين،
السلوقيني رصاعات بسبب وأيضا بارعة، حربية تكتيكات بفضل وأبادوها 
منح عىل ووافق التساهل  نحو لِيْسَياس مال عندئذ، أهنكتهم. التي الداخلية
للتنازالت، املكايب يكرتث مل أخرى. أشياء عن فضًال دينهم ممارسة حرية أعدائه
العسكري. تفوقه إىل استنادًا القدس، احتالل هو أكرب هدفًا عينيه نصب وضع بل
164) عام من األول كانون يف املدينة فاحتل بالفعل،  هدفه املكايب حقق
من القسم الرشقي يف إبِيفانِس الرابع األنطاكي وفاة من قصرية فرتة م) بعد ق.
املتمردون أحرز القلعة. يف حمارصهتا بعد املقاومة، واصلت حاميتها وإن مملكته،
اسم هيوه، عىل تدشينه الذي أعيد اهليكل «بتطهري» املكايب هيوذا فأمر حاسًام، نرصًا
هيوذا انفصلت عيد احلنوكة. بذلك، هو الذكرى هلذه ختليدًا سنوي احتفال وإقامة
فلسطني هيوذيي  كل قلوب يف الشجاعة االنتصار بث اململكة. بقية عن  فعليًا

الظافرين. إىل الثائرين منهم كبري عدد فانضم تقريبًا،
بني التوترات تفاقمت بل القدس، احتالل بعد فلسطني يف السالم يسد مل
يف أخوهتم املكابيون ملساعدة تدخل خاصة بعد أن واليهوذيني. الوثنيني سكاهنا
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جانب جانبهم إىل من السلوقيون تدخل وضع حرج. كام يف كانوا الذين اإليامن،
اليهوذيني. غري من املخلصني حلفائهم

هزائم وأنزلت املعادية القالع احتلت  عندما  متفوقة.  املكابيني قوات  بقيت
روابطها بأرسها، وستفك فلسطني ستغطي هيوذا مملكة بدا وكأن بقادهتا، ماحقة
عمالقًا جيشًا أعد  للعهد، وليًا  أصبح قد كان الذي لِيْسَياس،  لكن  باململكة.
يصطدم أن قبل أوىل، انتصارات أحرز حيث هيوذا، إىل جديد من  به وسار
داخل نشبت بسبب نزاعات األوضاع وتتأزم عن كرسها، عجز ضارية بمقاومة
مفاوضات يف الطرفان انخرط واملائع، املقلقل الوضع هذا يف السلوقيني. مملكة
عن امللكية احلكومة ختيل هي اليهوذيني إىل بالنسبة نتيجة مهمة إىل انتهت جديدة
بأن وضامنات تامة، دينية حرية عىل األنطاكي الدينية، وحصوهلم سياسة مواصلة

باإلكراه. دينهم تغيري عىل ذلك بعد أحد جيربهم ال
كان والنشيط، اجلديد امللك األول،  ِدِمِرتُيوس ألن هشًا، السالم هذا  كان
القوة عظيم  جديدًا جيشًا عبأ وقد هيوذا.  يف املكابيني شوكة كرس  عىل مصمًام
جنراالت أفضل بكخيدس، توىل املرجتى. النجاح حقق بالفعل امليدان، إىل أرسله
والقسوة العنف من رضوبًا أبدى الذي للثأر، املتلهف اجليش إمرة هذا امللك،
احلرب بلغت وقد عليه. الثورة إىل باليهوذيني ودفعت  نجاحاته عابرة، جعلت
هيوذا املكايب نرص كانت احلاسمة، التي حداشا معركة يف م) ق. 161) عام ذروهتا

األخري.
هيوذا لكن مراحل. عىل هلم حتقق انتصار وهذا الدينية، اليهوذيون حريتهم نال
االنتصار به سيتحقق الذي السيايس، االستقالل إحراز إىل  وتطلع به يكتف  مل
يف التحقيق، صعبة كانت لكنها اليد. متناول ويف عظيمة فكرة كانت تلك النهائي.
مقارنة هائلة كانت السلوقيني مملكة قوة وألن دولية. دون مساعدة نفسه، الوقت
املكايب احتاج فقد أحرزهتا، التي الكبرية العسكرية االنتصارات رغم هيوذا، بقوة
الفرتة يف قوة عظمى إىل حتولت قد كانت التي روما، عنهم يف بحث حلفاء إىل
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األبيض البحر من الغريب القسم عىل سيطرت ومنترصة، حماربة املنرصمة،
م) ق. 202) عام وإنزاهلا القرطاجيني منها، وطرد إسبانيا احتالهلا بعد املتوسط،
إىل روما نظرة نشأت هكذا إفريقية. يف شاميل زاما معركة هبنيبعل يف حاسمة هزيمة

باإلعجاب كذلك. مليئة لكنها والكراهية، باخلوف مفعمة
الذي وبالعون العسكرية، وقوهتم الرومان «بصيت املكايب هيوذا  أعجب
من مع طيبة عالقات  إقامة عىل وبقدرهتم معهم، يتحالف  من لكل يقدمونه
وقاتلوا حروبًا خاضوا أشداء «رجال الرومان إن له قيل وقد ذلك». يطلبون
فعله ما أيضًا له وحكوا اجلزية». عليهم وفرضوا وغلبوهم ببسالة الَغالِّيني،
رشيدة سياسة واتبعوا وذهبها، فضتها عىل استولوا إسبانيا، وكيف يف الرومان
امللوك. قهر ومن كان بعيدًا، مهام مكان أي من أخذ مكنتهم بطول النفس اتسمت
ملكوه متليكه أرادوا ومن . . . حالفوهم الذين صداقة عىل حافظوا لكنهم . . . »

خلعوه»(3). خلعه أرادوا ومن
سعادهتا أبدت التي  روما، عىل  التحالف عارضًا التيرب هنر إىل وفد  سافر
الطرفان اتفق السلوقية. اململكة إلضعاف فرصتها كان العرض ألن ورحبت،
إىل منها نسخة أرسلت قيل، كام معدنية» «ألواح عىل كتبت  معاهدة وعقدا
بعض، إىل بعضهام  متبادل عون بتقديم فيها نفسيهام احلليفان ألزم أورشليم،
حقها عن تنازلت روما أن بيد  للعدوان. منهام يتعرض من بمساعدة  وتعهدا
الغذاء، تشمل بتقدمات  عنه واستعاضت هيوذا، قوات دعم عىل احلصول يف

والسفن. واملال والسالح،
الذي األول، ِدِمِرتُيوس امللك يعرفها كان الديبلوماسية النشاطات تلك
160) عام األقل، وجهز عىل ذلك حاول أو هنائي، واقع أمر إلقامة عمل
سقط هيوذا. مملكة به ضد زج لبكخيدس، إمرته جديدًا جعل جيشًا ق. م)
األرسة وأفقد  كفاءة، قادهتا  أكثر أتباعه موته فحرم القتال، خالل  هيوذا

.(4) أنجبتها قد كانت التي أمهية األكثر الشخصية احلسمونية
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تعقيدًا هيوذا، حياة خالل سادت التي املعقدة،  السياسية العالقات ازدادت
التداخل كثرية الطرق تتبع  إن  القيادة. هيوناثان أخيه تويل عقب واضطرابًا،
بالنتيجة، نذّكر أن يكفي  إليه. نتطرق الذي السياق يف رضوريًا ليس والتعرج
بارعًا وديبلوماسيًا كان عسكريًا موهوبًا احلسمونية هذا األرسة سليل أن وهي
السلوقيني تنزلق كانت مملكة الذي االنقسام الداخيل يستغل كيف عرف بدوره،
رئيسًا هيوناثان سمي السيايس، العسكري/ منصبه جانب إىل فأكثر. أكثر إليه 
من األقدس املكان دخول له حيق الذي الوحيد فصار الكهانة، قمة واحتل للكهنة

هيوه والشعب. بني ووسيطًا اهليكل،
القادمة. سنة عرشة واخلمس املائة طوال السلطة عىل اَحلْسُمونِّيون حافظ 
التي مملكة هيوذا، يف رسميًا هبا املعرتف احلاكمة األرسة بفضل هيوناثان وصاروا

أمهية. سورية جنوب قوى أعظم قيادته جعلتها
ودية مع عالقات وأقام مع روما، الدعم معاهدة تبادل بتجديد هيوناثان أمر
إىل حتالفاته مرات متعددة، وغري القوى، بني الرتّجح سياسة مارس كام إسربطة.
فيها ويرى احلسموين، خيشى كان الذي األخري، السلوقي حليفه أرس يف وقع أن
القيادة، سمعان توىل والسياسية. العسكرية  القوة  من عظيم بقدر يتمتع رجًال
عندئذ أمر  الذي  السابق، باحلليف هزيمة أنزل وهيوناثان، ليهوذا آخر أخ وهو

األسري. بقتل هيوناثان
التي أرسته، مصالح ينسى أن دون بنجاح، أخيه سياسة سمعان واصل 
هيوناثان شعبية مجعية ثبتت البداية، يف هيوذا. حكم تتوارث أراد جعلها ساللة
140) عام عقدت كربى استشارية مجعية عينته ثم األسري، نائبًا لشقيقه منصبه يف
أعىل وقائدًا للكهنة وكبريًا للشعب، حاكام مقاطعة، رئيس أورشليم يف م) ق.
األول (املكابيون أمني» يقوم نبي أن وراثية «إىل املناصب وجعلت هذه للجيش،
مازالت معقودة وأن اآلمال املنتظر، املسيح ليس سمعان أن ذلك معناه .(14:41

داود. من سبط يكن سمعان مل أن يوم، خاصة ذات ظهوره عىل
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واليًا عينه قد كان مطالب بالسلطة، منهم صهر نافذون أعداء لسمعان كان
إحدى خالل أبنائه من واثنني سمعان بقتل م) ق. 134) عام  أمر أرحيا، عىل
حني مألوفة، لتحقيق املطالب. كانت لكنها مناسبة، تكن طريقة مل تلك املآدب.
حيًا، بقي الذي سمعان ابن األول، ِهركاُنوس يوحنا احلكم توىل الصهر، أخفق

إقليم هيوذا. يف الوراثية اَحلْسُمونِّيني سيطرة معه لتبدأ
إليه سبقتهم املصري الذي اَحلْسُمونِّيون واجه هيوذا، عىل سيطرهتم ترسيخ بعد
والسياسات والقتل، بالدسائس، أنفسهم أضعفوا فقد كثرية: حاكمة سالالت

اخللقي. واالنحالل اخلاطئة
لقب أن بدا أن بعد ملوكًا، أنفسهم يسمون احلكام رشع املنرصمة، يف الفرتة
من املجاورة، البلدان حلكام ند يعني أنه املرء ملكًا كون إن هلم. مناسب غري واٍل
كملوك مطلقني، مل يترصفوا هؤالء أن طبيعي األقل. عىل الربوتوكولية الناحية 
يف إسهامه رضورة دومًا وأكدوا املشاركة، يف الشعب حق احرتام يف استمروا وأهنم
يرون كانوا رعاياهم ألن امللك، للقب كبرية داخلية سياسية أمهية ينسبوا احلكم، ومل
االعتبار. بعني دومًا وأخذوه ذلك راعوا وألهنم األوىل، بالدرجة سامني كهنة فيهم
موقفهم غريوا أن لبثوا ما لكنهم اهللينة. إزالة عملية األوائل اَحلْسُمونِّيون توىل
يف بالطهم مماثلة وأعرافًا عادات ينرشون عندئذ فرشعوا صاروا ملوكًا، أن منذ
وظيفة للحاكم أن يرى اهللنستي؛ بينها عرف الرشق مألوفة يف كانت التي لتلك
ألن - شخيص حيميه بحرس بإحاطته يقول وآخر هبا. القيام واجبه من متثيلية
تعزيز من نفسه، الوقت يف لتهديد دائم، ويمّكنه، املبدأ حيث من معرضة حياته
متزلفو حيذو أن عىل نفسه، عىل إغريقية ألقابًا يطلق ومهابته، وثالث جيعله سلطانه

حذوه. كبار عسكريني وموظفني من البالط
هركانوس األخوان خالله تنازع إىل وضٍع احلاكمة األرسة رصاعات انتهت
نظر يف أفلست  قد اململكة  كانت  العرش. أجل من الثاين  وأرستبول الثاين
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غدوا قد الفريسيون وكان  هلا. قريبة هناية يتمنون  جعلتهم درجة إىل املواطنني
ويف بخاصة. البالط هلينة وترفض املعارضة، حترك التي الديناميكية  املجموعة
اَحلْسُمونِّيني آخر اهتم جزء إىل دولة ملكية، الدولة حتويل جزء منها رفض حني
ال رشعية، وإنه غري بطريقة امللك عرش عىل استولوا وقال إهنم السلطة، باغتصاب
الفريسيون دان غريهم. دون داود بيت غري أخالف ساللة سدته يرتقي أن جيوز
أكثر يتكون وجعله تركيبة اجليش بّدل الذي الطغياين، امللوك سلوك أيضًا بشدة
أن وخشية دينية، العتبارات رفضه من وثنيني، فالبد لليهوذيني مرتزقة فأكثر من
هبة يناوس ألكسندر شهد حكم الشعب. إرادة للحكم ضد هبم امللك يستعني
انتقامية أعامل تلتها  القتال، من أعوام ستة  بعد إال إمخادها من يتمكن مل شعبية 
وإنه الثائرين، من مئات بضع  بصلب أمر امللك إن الروايات تقول رهيبة.
القبل ويتبادل املأكوالت أطايب يتناول وهو  القاتلة باللعبة ناظريه يمتع كان

عشيقاته. مع الغرامية واملداعبات
مملكتا كانت الرشق. نحو عميقًا  الفرتة هذه خالل حدودها روما دفعت
امليدانيني القائدين بفضل العليا الرومانية للسيادة خضعتا وأرمينيا بونتوس
عىل وقىض سورية  عىل م) ق. 64) عام  استوىل الذي وُبوْمبُِيوس،  لوكولوس

رومانية. مقاطعة وجعل البلد السلوقيني، مملكة
سقوطها يف عجل وقد فقط.  وقت مسألة أصبح قد هيوذا  ضم كان  هكذا
ق. 63) عام دمشق يف ُبوْمبُِيوس بزيارة  الثاين  وأرستبول الثاين ِهركاُنوس قيام 
من وزاد أول األمر، تردد ُبوْمبُِيوس العرش. عىل نزاعهام يف البت إليه طالبني م)
بعد القديمة، الزعامة الكهنوتية بإعادة الرومان هيوذا يطالب من وفد قدوم تردده
السلطة عن هؤالء تنازل يف راغبني وصاروا اَحلْسُمونِّيني، سيطرة الناس أن سئم

والتعبدي. الديني يف املجالني اليهوذيني سيادة كفلت إن لروما، السياسية
عىل له تقدم املريضة اململكة هي فها لشدة املفاجأة: عينيه فرك ُبوْمبُِيوس ربام
اليهوذيني حرية ممارسة منح عىل وافق أن بعد وأخذها، يده مد وقد فضة. من طبق
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خطرًا تشكل مل ما كهذه، شؤون تعنيها ال فروما يريدوهنا، بالطريقة التي دينهم
الدولة. عىل

القائد أمام القدس أبواب أنصاره .وفتح للكهنة، كبريًا الثاين ِهركاُنوس عني
بعرش بمطالبته متمسكًا اهليكل، منطقة أرستبول يف حتصن شقيقه بينام الروماين،
املنطقة يف احتالل نجحت عندما آماله بددت الرومانية القوات لكن امللكي. هيوذا
روما. إىل ونقلهم األرس يف وأبنائه بسقوطه  انتهى  أشهر، ثالثة دام  حصار بعد
لكن السالح، بقوة السلطة اسرتداد عديدة مرات هؤالء حاول أتباعهم، فرار بعد

باإلخفاق. مجيعها باءت جهودهم
ومالبسات تعقيدات أدت وقد  ضعيفًا. أعظَم كاهنًا الثاين  ِهركاُنوس كان
جيلس حسموين وآخر الثاين أرستبول ابن وهو أْنتِيُغُنس، متكني إىل كثرية سياسية
م). ق. 37 - 40) أعوام دامت ثالثة معارك السلطة بعد انتزاع من عىل العرش،
روما عينته الذي ِهُروُدس،  اسمه فكان املنترص أما  النهاية. هزم وشنق يف لكنه

هيوذا. إقليم عىل واليًا
القضاء سبيل يف عام  مئة قبل آباؤهم  مترد الذين أولئك هناية كانت تلك
الوقت يف وقطعوا، إبِيفانِس، الرابع األنطاكي حلكم املحتملة غري عىل األوضاع
كان األثناء، هذه يف الرب. إىل أهنا تقودهم التي اعتقدوا الطريق من جزءًا نفسه،
ملكية ألن نظرًا املسيح، انتظار واستمر هبت. قد املكابيني حلروب األلفي التسويغ

مسيحانية. تصورات أية تتبن اَحلْسُمونِّيني مل
السيطرة خالل انترش قد كان الذي  املتلهف، االنتظار ذلك  اآلن يسد مل
ال رمزيًا. وتّوجه داود إىل زربابل ونسب قورش باملسيح، امللك وربط الفارسية
داخيل وتفكك تآكل إىل بل ظروف خارجية، إىل اَحلْسُمونِّيني مملكة فشل يرجع
دفعة إىل إّال وِهُروُدس ُبوْمبُِيوس حيتج فلم اهلاوية، حافة إىل خالله بنفسها دفعت

إسقاطها فيها. أجل صغرية من
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الراغب وصار عىل التطورات. هلذه نتيجة الرؤيوية التوترات حدة تراجعت
بلغت قد حتتمل ال التي دامت الظروف آت، ما يف زمن انتظاره العامل اندثار يف
فرتات النسبي، األمان  فرتات يف بصعوبة العامل الندثار النزوع يستمر ذروهتا.
تأججت وبلغت قد كانت التي الرؤيا  والسياسية، وتنطفئ شعلة  الدينية احلرية 
مع بقيت، الشعلة هذه لكن دانيال) (سفر املكابية احلروب زمن توهجها ذروة
بدأت التي السيطرة الرومانية، ظل يف جديد من استعر أن لبث ما ذلك، وميضًا

ِهُروُدس. مع
عليه أرض، بال واليًا فكان هيوذا، إقليم عىل ملكًا ِهُروُدس  روما توجت
حصل قد السلطة، شؤون يف خبريًا ِهُروُدس كان حيكم بالفعل. كي مملكته احتالل
منذ القوميني، اليهوذيني/ املتمردين بإبادة أمر حني اجلليل، إدارته خربته أثناء عىل
سمي ملكًا، ما أن كريس العرش واحتل اَحلْسُمونِّيني آخر منصبه، وطرد توىل أن

طوال أعوام ثالثة. خصومه يقاتل جعله فعيل، إىل حاكم حتوله مع أن
أحياء. احلسمونية من األرسة أعضاء بقي ما عىل حياته، ِهُروُدس خيشى كان
للقتل. دائام مرشحًا يف نفسه يرى أن اجلديد كان عىل احلاكم يف العرف السائد،
باخلناجر، أو مطعونًا مقتوًال، أو مسمومًا، املوت إىل ميل يشعر بأي يكن وألنه مل
مخسة يف شنق متثل مبارشة، احلكم توليه عقب عاجل إجراء اختاذ إىل بادر فقد
مجيعهم اَحلْسُمونِّيني إرسال يف ثم األخري، الكاهن امللك أنصار أبرز من وأربعني
مع أن الرئيس املسيطر، األرسة خلط قرابتهم درجة عن النظر بغض املوت، إىل

القتىل. ابنته كان بني زوج
مريم، الثانية، زوجته بإعدام فأمر حذره، عن يتخىل ال رّيابًا ِهُروُدس بقي
الفظائع هذه مسّوغات أما يف القتل. لرغبته ضحايا أبنائه بعض سقط وأمها. كام
والتواطؤات واملنازعات، والشكوك، والدسائس، املؤامرات، يف فتكمن وأسباهبا،
يعلم حياته، وكان هناية قرب ِهُروُدس علم عندما حكمه. عرفها التي واالهتامات
مجاعة وألن بأرسها، البالد املخربين يف من هائلة شبكة كان َنَرش ألنه قد الكثري
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متى خيربنا أفرادها. كام بقتل أمر وأبناؤه احلكم، سيفقد أنه تنبأت الفريسيني من
قد اخلرب هذا إليه. يعزوه الذي أطفال بيت حلم، عن قتل (2:16 (متى اإلنجييل
درك أي  إىل يبني لكنه  هلُِروُدس، معادية خرافة كان وربام صحيح، غري يكون

م). 70 عام (بعد انحدرت زمن متى قد كانت سمعته
يف مكانته إىل ذلك فأساء مرعب، إرهايب كحاكم واسعة سمعة ِهُروُدس اكتسب
عليه باملجد والسؤدد هناك، عادت أفعاله كانت قد روما، حيث يف وحتى اخلارج
وسالسل اليهود، غري  من مرتزقة ضم جيش بواسطة واألمن النظام وطد فقد
القائم. باألمر واملساس النظام عىل اخلروج من املتمردين رعاياه منعت حتصينات
وعديم صارمًا  القضاء وكان البالد، بإدارة كفّي موظفني جهاز تكفل  حني يف

حكمها. التي األقاليم سكان لرشائع االكرتاث
احلجر. يف خملدًا نفسه يرى أن ذاته عىل األمهية بعض يعلق حاكم يريد أي
الرضوري من ألن ويؤثر. ويبني وخييف ويمثل، يتظاهر، أن يريد ألنه يبني، إنه
التحصينات يف نفسها عن تعرب أن واألرحيية والثراء والعظمة والنفوذ للسلطة 
تغري ألهنا مدنًا، يؤسس وهو والقصور. والقالع  واملعابد واألبراج واألسوار
خزينة حمتويات وتزيد االقتصادية،  القدرات وتقوي إليها، بالقدوم جددًا قومًا
قلعة بنى فقد العامل. تاريخ  يف العظامء البناة إىل ِهُروُدس ينتمي وجمدها. الدولة
كبرية خدمات وتقديم رعاياه ختويف  به  أراد  حصن وهي القدس،  يف  أنطونيا
ساحة يف األعمدة قاعات عىل منه تطل أنطونيا كانت «يف املوقع الذي للرومان:
دومًا رابطت حيث القاعتني، إىل عليها احلراس ينزل درجات ثمة كان اهليكل،
التحصينات يف األعمدة عىل قاعات جنودها توزع داخل القلعة رومانية فصيلة
هذا انتفاضة»(5). أية نشوب دون وحيولوا الشعب لرياقبوا أسلحتهم، بكامل وهم
الذي 100 م) حوايل 38-37) يوِسفوس فالفيوس اليهوذي  املؤرخ يدونه ما 
ذا م) وكان 70 - 60 األعوام (حروب اُحلمس انتفاضة إبان الرومان إىل انضم

أنطونيا. متت إزالة االنتفاضة، سحقت عندما القيرص. لدى رفيعة حظوة
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احلالية القلعة ليست املدينة، يف  بالربج شبيه حصني قرص ببناء ِهُروُدس أمر
قمة بإزالة وأمر أرحيا، يف باذخًا قرص  وبنى اهليكل، وجدد بقاياه. جزء من غري
جثامنه سجي وقد موته. بعد رفاته تضم املنبسط قلعة عىل كي يبني ِهرُوْدُيون جبل
يرجح أنه الذي بعد عىل قربه يتم العثور مل كان م) وإن ق. بالفعل (عام 4 هناك
قيسارية، مدينة أسس َمْسَعدة. كام يف ِهُروُدس ببنائها أمر قلعة أخرى ثمة دمر.
خص أنه فلسطني. فضًال عن ساحل بحري عىل مرفأ أكرب وغدت تطورت التي
ومسارح ملعابد أساس أحجار ووضع  كبرية، بمعونات أخرى كثرية أماكن
ومدرستني دائريني مرسحني وأرحيا القدس يف وأقام رياضية، ومالعب ومحامات
باحلجر، نفسها عن  عربت التي اهللنستية احلضارة كانت  تلك  للمصارعة؛

بسببها. عن ِهُروُدس فأكثر أكثر واغرتبوا هبا اليهوذيون فاصطدم
الذي اجلنويب جار هيوذا أدوم، إقليم من منعمة عربية أرسة من ِهُروُدس حتدر
يبقى هل ولكن ليهوه، خملصًا امللك بقي وقد الَيْهٍوّية. إىل وانتقل  معتقده  غري
لوصاياه، الكثرية طغيانه، وخمالفاته االعتبار بعني أخذنا نحن إن معنى من هلذا

املوروث. بإيامهنم رعاياه وتشكيك
أن حكمها، إىل أبنائه من ثالثة توىل أجزاء ثالثة إىل ِهُروُدس مملكة انقسمت

حكمها املبارش. روما حتت وضعتها
ضبط بإعادة م) تكفل بِالِطس 37-36) عام املهني عزله من ثالثة أعوام قبل
حني حدث يومذاك، هبذا يشعر مل أحد كان وإن من جديد، ساعة التاريخ العاملي

تصوره. يمكن حد أبعد إىل جذرية نتائجه كانت أن تبني ثم عاديًا، كان أمر
يدعى رجل بينهم وكان القلعة. غياهب سجن يف يذوون الدولة معتقلو كان
بشدة معادية دينية النزعة حركة إىل مجيعهم انتموا رفاقه، من اثنان يصحبه باراباس
سًا ُمحْ الثالثة هؤالء كان كمحتلني. ضدهم اإلرهابية بأساليبها اشتهرت للرومان،
رصاع الشعب يف زج من وتصميًام، متكنوا تعصبًا احلرية سبيل يف أشد املقاتلني من
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وكاهن هيودي وهو يدعى يسوع، شخص السجناء بني وكان ضد روما. أفق بال
يعدمه. كي احلاكم إىل الكبار الكهنة سّلمه اجلليل، من متجول

تفاصيل، ذلك من بعد جرى أما ما اهليكل. كهنة غضب نفسه، عىل جلب لقد
أي املحفل،  كان إن مهًام ليس عنه. اإلنجيليني أخبار تتباين خالف حمل فهو
بصالحيات حمكمة هيودية تتمتع أعىل نفسه الوقت يف كان والذي األعىل، املجلس
قد معا، آن يف املدنية الرشطة بصالحيات واملفوض الدين، شؤون يف تقريرية
استدعوه قد أعضاؤه كان إن كذلك مهًام بعد يوم من ذلك. ليس لتوه أم انعقد
باملتهمني اإلعدام  عقوبة إنزال صالحية له كان إن أو منهم، بمبادرة لالنعقاد
إشاعات وأن اهليكل، بدمار بالتنبؤ اهتم يسوع أن املهم أمامه. يمثلون الذين
أن واملهم  املنتظر. املسيح أنه يعتقدون الناس بعض إن تقول هنا وهناك رست
املحكمة نظر يف كافية كانت األناجيل، تستعيدها التي الرسدابية، الغامضة أجوبته
الكنهة كان  بِالِطس.  إىل  يسوع وصل هكذا، الرومانية. السلطات إىل لتحويله
النبوءة هذه لكن رشيد. يطلقه كاهن هتديد حمض اهليكل تدمري نبوءة يف  يرون
ألنه برصامة، املحلية العبادة مكان حيرسون كانوا الذين الرومان، اهتامم أثارت

أمهية. اليهود مقدسات أكثر
بِالِطس سلمه أنتيباس. لذلك، ِهُروُدس رعايا من كان يسوع جليليًا، بصفته
«فأهانه معه صمت بعناد حققوا عندما وقتذاك. القدس يف كان الذي امللك إىل
(إنجييل إىل بِالِطس» وأعادوه براقًا ثوبًا وألبسوه منه، وهزؤوا وجنوده ِهُروُدس
حقيقية. ورطة نفسه يف وجد الذي (12 – 26:6 - 25 ولوقا 23:18 مرقس
هذا جعلهم يسوع كان إذا اإلرهابيني. صلب وجوب يف شك أي هناك يكن مل
لكن عقوبتها املوت. لروما إهانة احلق كان يف هذا فان اليهوذيني، ملك يسمونه
مسوغات هناك كانت أنه صحيح إىل هذا احلد. متفجرة ذلك مع تكن مل القضية
ما هناك فليس الشخص الرابع، هذا أما الثالثة. اُحلمس املتهمني إلعدام وجيهة

الصليب. عىل تسمريه يستدعي
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لعيد باإلعدام، إكراما أحد املحكومني بالعفو عن يقيض محيد عرف هناك كان
نفسه أن خيتار الشعب الثالثة فيه، عىل والعصاة يسوع إعدام تقرر الذي الفصح،
يعرف وكان إذًا. املحكومني أحد بِالِطس تربئة كان عىل السعيد. صاحب احلظ
البطل باراباس، إنه حريته إليه: رد الشعب الذي يريد الشخص اسم املعرفة حق

اللدود. روما وعدو وزعيم املعتقلني
الشعبية، للرغبة االستجابة  رفض  إىل نفسه قرارة يف يميل بِالِطس كان
بدا هذا اليهوذيني) عفو؛ (فملك من بد كان ال إن هذا، يسوع عن العفو ويفضل
العجائبي الكاهن هذا خطب بدت كام الثالثة. الثائرين  بكثري من أقل خطرًا له
القادم من الرجل لقتل سبب هناك اُحلمس. ليس أفعال من  بكثري حتريضًا أقل
من هناك كان إذا األقل. عىل روما نظر وجهة من سبب أو ليس هناك اجلليل،

باراباس. فهو الصلب يستحق
الذي احلاكم مقر  أمام اجلموع جتمهرت فقد حيدث. أن  له أريد ما حدث
عندئذ الكهنة  رؤساء تدخل اليهود. ملك رساح أطلق أن أتريدون سأهلم:
ونجح يسوع موت تقرر بذلك لباراباس. باحلرية املطالبة عىل وحرضوا اجلمع
والئه. سأل من بيشء حيظوا عسى أن منه، الشعب والتقرب متلق يف الكهنة كبار
سأهلم أجابوه: اصلبه!». اليهود. ملك تدعونه بالذي أفعل احلشد: «ماذا بِالِطس
ثانية: صياحهم موته». ارتفع يستوجب ما أجد مل إنني فعل. «أي رش جديد: من
رصاخه: واصل اجلمع لكن حريته. سريد إليه ثم بجلده سيأمر إنه «اصلبه!». قال

.(25 – 23:18 ولوقا 15-15:5 (مرقس «اصلبه!»
الذي (33) عام من احلزينة اجلمعة يوم حدث هذا التقويم اجلديد، حسب
وقد العمر، من والثالثني الثالثة يف املعدوم كان اآلن فصاعدًا. من ميالديًا صار

اليهوذيني. النارصي، ملك يسوع صليبه: عىل كتب
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باجلملة مسيحيون (4
الزمن هناية فجر

إىل العامة النظرة كانت تفاقًام. وازداد  فلسطني  يف الرؤيوي التوتر استمر
هتدئة حتزبات اليهوذيني ونزاعاهتم يف تسهم ومل مضطهدين. فيهم ترى الرومان
وكانت الزمن. هناية  عالمات كذلك، اعتبارها، يمكن كان  ألنه اخلواطر،
من مكان كل يف باجلملة مسحاء طاف فقد عام، بوجه وخميفة حمرية الظروف 
الرومان منهم، تدخل كبرية تتكون حركة عندما بدأت رساالهتم. يعلنون البالد
هياجًا، وازدادت اخلواطر ازدادت بذلك، اإلقليم. خطر عىل نشوء دون للحيلولة
فلسطني عىل سيطرهتا عديدة مرات تفقد أن أوشكت التي وهي غضبًا، روما 
نشوب من خوفها تسوغ أسباب والفوىض. اآلن، كان هناك االضطرابات بسبب
كانت اُحلمس املهيجني دعاوات أن استعارها احتامل من زاد اضطرابات جديدة،

منه. وقبوًال الشعب لدى صاغية جتد آذانا
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مسيح كل فليس األمور برتو وتدبري؛ معاجلة احلكام كان عىل املخاطر، ملواجهة
خطرًا يشكلوا أن يمكن من وبني املحتالني بني الفصل سهًال وليس للدولة، عدوا
بضعة جيمع حوله متسكع كل عنق قطع إىل تتطلع روما ال عىل األمن. كام أن فعليًا
املكروهون وأنصارها، العليا الرشحية الصدوقيون، جنح باملقابل، أشخاص. 
اخلارس سيكونون أهنم القتناعهم املسائل؛ هذه يف التشدد إىل الشعب، من جدًا
ييسء كان من املحتل قرهبم وألن ما، مكان انتفاضة يف انفجرت إذا ما  األكرب،

الشعب. نظر إليهم يف
من أعوام أربعة قبل  م) 62) عام ألبينوس احلاكم اعتقل  األجواء، هذه يف
وأطلق جمنونًا أعلنه حنانيا، ثم بن يسوع اسمه رجال الكربى، االنتفاضة نشوب
يف الليل العريشة، خيرتق شوارع القدس أثناء عيد األمي الفالح هذا كان رساحه.
يوِسفوس به خيربنا ما حسب العامل، قرب هناية من سكاهنا حمذرًا النهار، يف كام
الكارثي الرصاخ أثار مواطنون حمرتمون، عيان. «اعتقل شاهد نقال عن فالفيوس
عن دفاعًا واحدة، كلمة يقل مل لكنه حنانيا وعذبوه ورضبوه. ابن عىل غضبهم
نفسها الصيحات إطالق واصل بل يرضبونه، كانوا الذين أولئك ضد نفسه أو
بني يدي مثل عندما إيضاحات الرجل أية يقدم مل اعتقاله». قبل يطلقها كان التي
فعّده عظمه»(1) عن حلمه سلخت كانت قد السياط »رضبات أن رغم احلاكم،

ألبينوس جمنونًا.
نحل رسب املسيحية ما بعد األوىل القرون خالل كانت تشبه هيوذا أن ال بد
الذين وأولئك املسيحني، وأشباه األمكنة، يملؤون  فاملسيحون  حتشده. قبل
يف آذان ثرثراهتم يسكبون واملخادعون، واملضللون أنفسهم بإنقاذ العامل، فوضوا
يرتقب تضطرب األزمنة، عندما هلم. وأتباعا أنصارًا صفوفه يف وجيدون الشعب،
كان عليه ما هذا باخلوارق. وينترش اإليامن تلك، أو الطريقة هبذه العامل الناس هناية
ظلت القدس فوق ُمَذنَّبا ظهر أن قيل وقد أيضًا. اليوم عليه هو وما آنذاك الوضع
نورًا الكربى االنتفاضة قبل رأوا أهنم القوم وزعم عام كامل. طوال ممكنة رؤيته
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اقتادوها قد كانوا اهليكل، وسط بقرة  وَولدت واهليكل.  املذبح الليل يف ييضء
تلقاء من الداخلية اهليكل ملنطقة الرشقي الباب انفتح كام هبا. للتضحية إليه 
إلغالقه(2). رجل عرشين إىل وحيتاج ثقيًال  كان أنه مع الليايل، إحدى يف نفسه 
التحول أزمنة يف واحلائرون التائهون الكثافة وهبذه متجمعة إهنا خوارق يعايشها

واالنعطاف.
العهد شهادات حسب جسدهتا، بمعجزات يقوم كاهنًا اجللييل  يسوع كان 
سمعان شباك مألت طربيا بحرية  يف صيد رحلة  بينها كثرية، خوارق اجلديد،
وإحياء املرىض، أجساد من الشياطني وإخراج ومشلول، أبرص وشفاء بطرس،
كانت ألهنا وتدوينها، وتناقلها األعامل  هذه تصديق حينه يف  تم وقد املوتى.
اجلراءة هائل من قدر إنسانًا عىل أن يف خصوصيتها زمنها، تكمن عىل عالمات

اجرتاحها. استطاع
فيام حظوا الذين الكارثة أنبياء من واحدًا املعمدان، املسمى يوحنا، كان
يوحنا جال يديه. عىل  تعمد الذي بيسوع صلته بفضل واسعة، بشهرة  بعد
فينة بني  نفسه اعترب أنه مع املسيح، قدوم قرب طوًال وعرضًا معلنًا هيوذا إقليم
عىل وتغذى اجلامل، جلود من نتنًا ولبس رداًء التوبة، إىل ودعا مسيحًا، وأخرى
املرة هياجم كان والوسخ القمل يف الغارق الرجل هذا الربي.  والعسل اجلراد
أن ذلك  بالسفاح، إيامها متهًام هريوديا، أنتيباس وزوجه ِهُروُدس األخرى تلو 
عىل القبض ألقى  صرب احلاكم، عيل عندما حفيدته. كانت اجلليل حاكم زوجة
عرشينيات القرن األول هذا يف حدث خمريوس. قلعة سجن يف به وألقى يوحنا

امليالدي.
عىل مؤثرة لعنة فلوبري غوستاف الفرنيس الروائي ختيل ‹هريوديا› قصة يف
لكم سجنه: «الويل غياهب من يوحنا أطلقها الرؤيوية، الظالمية من كبري قدر
والسالسل املنفوخة القراب أهيا األفاعي، سبط الفريسيون والصديقيون، يا أهيا
وألولئك أفرايم لشعوب  هيوذا، خلونة والويل الشعب، أهيا لك  الويل الرنانة.
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ليختفوا نبيذهم، أبخرة تأثري حتت ويرتنحون اخلصيب الوادي يسكنون  الذين
وكالوليد تزحف، وهي تذوب التي وكالقوقعة األرض، تبتلعه  الذي كاملاء
إىل الدوري عصافري تفر  كام  موآب يا  ستفرين الشمس!.  ترى ال المرأة املبكر 
القالع بأرسع بوابات ستتكرس األرض. حجور إىل الفئران وتفر الرسو، أشجار
اخلالق سياط يوقف ولن املدن، وتتفحم األسوار وستنهار اجلوز، قرشة تتكرس مما
وستمزقكم الصباغ. آنية يف القامش كام دمكم يف أعضاؤكم وستتقلب يشء،

اجلبال». عىل حلمكم وتبعثر مزق جديدة كجرافة
أمها، زوج من يوحنا رأس طلبت التي هي هريوديا، ابنة سالومي،  كانت
أرادت ألهنا حرضتها، التي هي أمها كانت وإن العهد اجلديد. منقوالت حسب
ذوي من رومان زيارة  يف الوالئم إحدى خالل حدث الذي املعمدان، موت 

اجلمع. أمام سالومي أن رقصت بعد القلعة إىل السامية وغريهم املناصب
املرء، حيري توق بأرسه كياهنا ينبعث من اآلهات، وكان تطلق «كانت تثنياهتا
ثنت نصف مغلقة، بأجفان يف الدالل. ذابت أم الرب تبكي كانت إن يعرف فال
بقي بينام تنفران هندهيا وجعلت هائج،  بحر يطلق  كام بطنها وأطلقت جذعها

ساكنتني. وقدماها جامدًا وجهها
اخلرباء روما وجنود بعفتهم،  املعروفني «البدو جعلت بإثارة تتلوى كانت 
السن يف الطاعنني  والكهنة البخالء، املكوس ورجال الفسق، أنواع  مجيع يف
احلاكم أوشك أنفاسهم». كتمت شهوة من هيتزون مشاكساهتم، يف والغارقني
عىل يل رأسه جتلب أن «أريد وقفت أمامه وقالت: عندما الشهوة، من خيتنق أن
شعره، من به متسك ممدودة بذراع اجلالد، ماناي، حيمله الرأس، صينية». دخل

سالومي» (3). إىل وقدمه صينية عىل وضعه ثم االستحسان. هتافات فخرًا متلؤه
اختفىالقسماألكربمن املسيحني،واألنبياء،واملنجمنيالذينقالواباندثارالعامل
املعمدان. كامظهروا،فلم يتجاوز أيواحدمنهمزمنهباستثناءيسوع اجلليلويوحنا
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ثيوداس. شخص اسمه يد عىل األربعينيات يف الزمن توقعات هناية تبلورت
الذي األردن، هنر وطالبهم بمرافقته إىل الناس كبري من مجع حوله لف املسيح هذا
خيالة احلاكم أرسل أقدامهم. تبتل أن دون عبوره من ويمّكنهم مياهه سيشق

ثيوداس. رأس وقطعوا أبادوه إثر اجلمع يف
للهيجانات ينضب ال الذي املنبع اآلمال املسيحانية، تدمري حاول حاكم الحق
خالله املتطرفون كّدر رعاياه، مع مفتوح نزاع إىل فانتهت واليته والرصاعات،

هيوذا. إقليم داخل وجودهم يف ترسيخ ونجحوا مواطنيهم، عيشه وعيش
العراف، هذا والتذبيح. للتقتيل مرصي هيوذي أسسها حركة أخرى تعرضت
بعد بالسقوط. أمرا إليها يصدر إن ما تنهار القدس أسوار بجعل وعد قد كان

عنه. يشء أي قط أحد يسمع مل املجزرة،
ومدهنا قراها صارت التي الريفية، املناطق عىل  رقابتها تدرجييًا روما  فقدت
تكون أن  عن أقلعت نفسها  القدس إن بل للمتمردين. وعمل  انطالق قواعد
مسلحة النافذين عصابات املواطنني وغريهم من  الصدوقيون شكل حني آمنة.
التطلعات امتزجت مذ ذاك، فوىض حقيقية. إىل القلقة حترسهم، انقلبت الظروف
درجة امتزاجًا بلغ العنف، ميًال إىل ومتطرفًا أو أقل مسلحًا كان منها ما املتنوعة،
أي فعل عن  النهاية،  يف احلكام، عزف أن إىل املسيحانية، احلركات  مع التامهي
دوهنا احليلولة يف  أخفقوا قد كانوا أن بعد الفوىض، إلدارة السعي  عدا يشء

الكافية إلزالتها. القوة إىل وافتقروا
حتولت م) و70 66 عامي (بني كبرية شعبية أول هبة يف تنظيم اُحلمس نجح
بالثائرين حلت اهلزيمة لكن فيها. للمشاركة الرومان اضطر أهلية  حرب إىل
اهليكل وأحرق م) 70) عام احتالل القدس فتم أحرزوها، أولية نجاحات بعد
كابيتول لصالح هيكل رضيبة وفرضت عليها، قائًام كان التي األرض وحرثت بقعة
قيرصيًا. إقليًام كلها  املنطقة وأعلنت الَيْهِوّية، الطقوس ومنعت روما، يف جوبرت
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بن يوسف، مسيحني: وجود برضورة تقول السنوات، ظهرت فكرة تلك يف
القدس. هيكل إىل جديد من اخلدمة وأعاد املشتتني مجع الذي املحارب البطل

النهائي. باخلالص سيأيت السالم الذي أمري داود، بن الثاين، واملسيح
ضد قاتل  قد جده وكان احلرب.  إبان اُحلْمس قادة  من واحدًا مناحيم كان
إىل دخل ثم سالحها، مستودع وهنب َمْسَعدة قلعة مناحيم هاجم امللك ِهُروُدس.
الظافر، املحارب هبذا املسيحانية فارتبطت اآلمال عليها، واستوىل أنطونيا قلعة
اُحلمس. من منافس عندما قتله مسعدة، إىل أنصاره وفر ملكًا، أعلن نفسه الذي

فيها. االنتحار اجلامعي عن رواية فالفيوس يوسفوس اختلق األخرية وعن
الشعبية الروح كانت للوثنية؟! مكانا مركز اإليامن، القدس، تصري أن جيوز هل
خمزونات يكدسون القوم ورشع جديدة، حلرب االستعدادات بينام بدأت تغيل،
غارات، وشنت تعديات، حدثت عندما حصينة.  مواقع ويبنون للسالح رسية
قد َهْدِريان فلسطني. كان إىل إضافية قوات أرسلت روما حرجًا، الوضع وصار
مترد، أي أن تشهد هذه الفرتة دون يف الرشق م) 132 و 128) بني الفرتة ما أمىض
انتفاضة م) عام (132 وانفجرت روما. بعد رجوعه إىل متامًا تغريت األمور لكن
املؤمن عقيبة، كان احلاخام للشعب. أوحد وزعيًام قائدًا كوزبا بار جعلت سمعان
جدًا» قصري غري وقت عنها ال يفصلنا «وأنه بدأت، قد الزمن هناية اإليامن أن أشد
بار إىل البعض عند اسمه حتول  الذي كوزبا، لبار الرسيعة النجاحات يراقب 
عليه؛ علقت التي املسيحانية اآلمال عن تعبريًا الكوكب) (ابن كوكبا] [بار كوخبا
بار (أن  الرايب  اعرتف  الكذبة).  (ابن أي كوزبا) (بار باسم  آخرين عند وعرف
احلرب، بعد العامل إىل ابن داود سيأيت أن املسيح وزعم واملسيح!) امللك هو كوخبا

داود. نسل من يكن مل بار كوخبا بواقعة أن عرض احلائط ضاربًا
فلسطني سكان من الكثري ومحل الكوكب، ابن حول كثريون أتباع جتمع

السالح.
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ِسِفُريوس يوليوس جيشه، القائد قواد أفضل القيرص أمر املحنة، ملواجهة هذه
غصت الدانوب. إقليم من بوحدات تعزيزها بعد فلسطني، إىل قواته مع بالتوجه
العسكري القائد وأقلم العسكرية، الكتائب من (بدزينة) اآلن القتال منطقة
احلربية، العمليات إدارة يف كوخبا  بار وتكتيك اسرتاتيجية  مع نفسه اجلديد 
متفرقني رجاله عىل أرس يقوم بتكتيك وأخذ . . . لوجه وجها مواجهته فأقلع عن
وقطع مدهنم داخل وحمارصهتم تطويقهم أو الكثريين، وضباطه بواسطة جنوده
حركتهم وشل استنزافهم له تتيح  الطريقة هذه ألن عنهم، الغذائية اإلمدادات

جدية. ملخاطر تعريض قواته تدرجييًا دون وإبادهتم
منها. املرجوة أحدثت اآلثار ما استنزاف رسعان حرب شن ِسِفريوس قرر
التي بيتار، قلعة إىل قواته بقي من بام االنسحاب كوخبا بار عىل كان النهاية، يف
كان قاس مات رجل فيها. بذلك وقتل م) عام (135 أن سقطت إىل حورصت
أجرب إنه يقال احلديدي، نظامه دون األوىل احلرب نجاحات حتقيق املحال من 
االنتفاضة، يف املسيحيون يشارك مل ليسوع. عىل اخلتان والتنكر املسيحية معتنقي
رضبًا كان مسيحًا كوخبا بار اعتبار وألن إليهم، ظهر بالنسبة قد كان ألن املسيح

نظرهم. يف املحال من
متس مل جديدًا. دينًا  طويل وقت منذ نفسها رسخت قد املسيحية  كانت 
بينام سياسية، كأحداث إال املسيحيني  (اليهود) روما عىل اليهوذية االنتفاضات
قبل مئة رأوا قد كانوا أن بعد صحبتها، التي املسيحانية التوقعات عن بعيدين بقوا
الصليب مات عىل عندما كثريًا أهنم خافوا صحيح يسوع. يف املسيح املنتظر عام
القديم العهد درسوا لكنهم  إخالصًا. املخلصني أنصاره أشد تالمذته، وتبعثر
واملسيح، سيجعله السيد الرب دام ما مات، وإن املخّلص يبقى يسوع أن ووجدوا
عودة التالمذة انتظار قرر وقد قيامته. بفضل املسيح، اإلغريقية كريستوس تعني
نرش واصلت التي املسيحية، اجلامعة حتولت إىل هذه القبضة القدس. يف سيدهم

هنجها. إىل الناس من متزايدة أعدادا واجتذبت الدعوة،
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أهنم ويؤمنون إرسءيل تتوب أن كذلك يأملون وبقوا (هيوذًا) هؤالء كان لقد
موجودة كثرية طوائف من طائفة مواطنيهم إىل بينام كانوا بالنسبة الرب، نواة شعب
ذلك، رغم أفكارهم. باإلعالن عن املسيحيني قيام ألفوا قد كان اليهود البالد. يف
بعض أن ومع من حني آلخر. االهتامم وأتباعهم القبضة من التالمذة هذه أثارت

القرن. ستينيات إىل إمجاًال سيطر اهلدوء فإن عندئذ، كانت حتدث الصدامات
التي األشياء آخر توقعات األلفية؛ التوقعات بطابع اجلامعة حياة انطبعت
القصوى بثقتها أيضًا  انطبعت لكنها العامل. وهناية املسيح عودة قبل ستحدث
أفرادها التي أقام اجلامعة، يف سبيل العضوية كان العامد الرب. ملكوت قدوم يف
إىل معًا وذهبوا مشرتكة، وجبات لتناول والتقوا بينهم، فيام الصالت أوطد
واألرامل. الفقراء رعاية يف جدارهتم  وأثبتوا مجاعة، وصّلوا االجتامعات،

حب»(4). يف «شيوعية وعاشوا، باختصار،
كورنيليوس الطبيب  لدى  له  وصفًا  نجد ما  هذا  هؤالء.  كان برش أي
وحّذائني وصّناع عامل صوف البيوت سكان غالبية كانت رأينا، «كام سيلزوس:
حرضة يف متامًا يصمتون والصقل، العلم إىل تامًا افتقارًا يفتقرون قوم إهنم لباد.
مستواهم، بأناس من إن ينفردوا ما لكنهم عمرًا وحكمة. يبزوهنم الذين سادهتم
آباءهم يتبع كام املرء  يتبعهم بأن جديرين بارعني متحدثني إىل يتحولوا  حتى
يعرفون أهنم ومهرجني) يزعمون (جمانني فيهم سيلزوس ويرى ومعلميهم»(5).
احتقار خيالطه ودي،  غري رأي إنه  يعيش. أن اإلنسان  عىل جيب كيف  وحدهم

للرعاع. روماين مواطن
توجهيسوعمنذالبدايةإىلأفقر الفقراء،وإىلاملحرومنيمناالمتيازاتواملستَغلني
العجائبية، نظرهم  بوجهات الناس فسحروا  به،  تالمذته واحتذى واهلامشيني.
البرش مجيع أن  وترى الدنيوي، العذاب وإلغاء الرب ملكوت قيام تعلن  التي 
كاملستضعف. والفرييس كالفرييس، الصدوقي القدوس: أمام متساوين سيكونون
حدًا أقاموا لقد بذلك.  تظاهرهم رغم للشعب أصدقاء الفريسيون  يكن مل
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يف الرثة الربوليتاريا باحتقار الرومان ينفرد ومل الناس. بسطاء عن واضحًا يفصلهم
كراهية فكانت هذه، مشاعرهم الفريسيون شاركهم بل وكرهها، واألرياف املدن
الكهنة، أخبار صدقت إذا ضدهم. الشعبية املقاومة من أشكال شكًال الناس هلم
كان وإذا وبينهم.  الناس عامة بني تسود كانت باردة أهلية حرب أجواء فان 
الكهنة فإن هلم، يكنوهنا التي الكراهية مشاعر تدوين عن عاجزين املستضعفون
أعاملنا إىل يكونوا بحاجة مل «لو جتاههم: باالزدراء إحساسهم وسجلوا هذا فعلوا
أكرب الفقهاء من واحد ألي الشعب عامة كراهية «إن بالتأكيد». قتلونا لكانوا
«إهنم ذلك: سوءًا من أشد هو ما وهناك إلرسءيل». الدنيوية الشعوب كره من
السمكة». أخريًا تقطع كام عامة الشعب اإلنسان من بتقطيع ألنفسهم يسمحون
ونساؤهم دنس» فهؤالء رجس الشعب، عامة من إنسان ابنة من تتزوج أن «حذار

حيوانًا». من يعارش كل «ملعون بناهتم: عن يقول أن إىل
ظروف يف من املحال رضبًا الربوليتاريا صفوف من االجتامعي االرتقاء يصري
رأى قد كان الذي عقيبة، احلاخام ذلك، فهو يف نجح من كان هناك كهذه. وإذا
عامة من إنسانًا كنت «عندما احلاخام: قال كوزبا. سمعان بار شخص املسيح يف
احلامر»(6). يعض كام سأعضه وأنا الفقهاء أحد يل قدموا حتدثت فقلت: الشعب،

وشيكًا كان وإن حيًا، دام يسوع ما لن يتحقق الرب ملكوت أن واضحا كان
وصعوده وقيامته يسوع بموت الشامل. الرؤيوي األمل يقول وقريب القيام، كام
الرب» ملكوت واقرتب الزمان «لقد تم النظرة جذريًا. هذه تغريت إىل السامء،
كانت وإن  بالفعل، اجلديد العامل بدأ لقد يسوع. قاله ما هذا .(1:15 (مرقس
أن قبل الوقت بعض مرور من البد  وكان األمر، أول اخلفاء طي  بقيت بدايته
وعندما امللكوت. من جزءًا يمتلك املسيح يف هو  من اجلميع.  من مرئيًا يصبح
من املوتى به وسينهض األحياء املسيحيون سيلتحق املخلص إىل األرض، سيعود
سيأيت الرب «يوم ألن هذا، حدوث بوقت إخبارنا يستطيع أحدًا ال لكن القبور.
بولس لبى البارعة املقارنة هبذه .(2-5:1 األوىل (تسالونيكي الليل»  يف كلص
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ذلك الرب. ملكوت انبثاق أو العامل هناية حساب حلظة إىل املربرة احلاجة الرسول
زيادهتا وضوحًا. بدل غموضًا األمور زادت برغبة دومًا الرؤَيِوّيون فعله ما

يسوع مذهب طور مسيحي(7)، فقد لالهوت حقيقي إىل مؤسس بولس حتول
شخص وجعل املسيحية النظرة مركز عن امللكوت انتظار أبعد خالقًا، تطويرًا
هذه الصياغة تواصلت الرئيسة. وقد ثقلها كمخلص، نقطة املصلوب، مفهومًا
ألنه اخللف، إىل  الرب ملكوت انتظار يرتاجع حيث يوحنا،  إنجيل يف اجلديدة 
وما ذاته. امللكوت من أمهية أكثر صار امللكوت جالب «إن مهّيئًا. صار أن له سبق
امللكوت مع متاهى املسيح شخص ذاته، ألن وسيلة غدا اآلن هدف يف السابق كان
دون ممكنا اخلالص صار منذ اللحظة، . . . واهلدف القصد الطريق هو وصار . . .
نفسه»(8). يسوع إىل بالنسبة إطالقًا ممكنة ببساطة غري كانت النظرة هذه امللكوت.

املهتاجة. اخلواطر هّدأت لكنها
متسك جديد. باملقابل، فنشأ منه دين وحدهم، . . املسيحيون . به قال ما هذا
والبداية النهاية  إن وقالوا خمّلصًا،  املسيح تعترب مل التي بتصوراهتم اليهوذيون
املسيحاين زمنهم بأن واألمل املسيح، انتظار من البد وأنه بعد، تقعا  مل اجلديدة

متواصًال. مازال
أحد وسع  يف يكن  فلم قوهتا.  ذروة يف للرب، املعادية اململكة روما،  كانت
اخرتاقاته أحدثت الذي الرشق، يف الكبري عدوها الفرس، باستثناء إسقاطها
الرؤيوية توقعاهتم يشء كل قبل عززت لكنها اليهوذيني، بني القلق  العسكرية
بلغوا مسحاء املنايف، وهم يف حتى املسيحني أعداد إىل تكاثر وأدت املسيحانية،
ونرتسم هنا نذكرهم  أن والبد أخرى، وأماكن الرئيسة البلدان يف حمزنة شهرة

الوسيط. العرص يف حتى ظهورهم
وأنبياء عّرافني  فيه، األمان وانعدام بفوضاه الشعوب، هجرات  عرص أظهر
مسيح بظهور القديمة املنقوالت إحدى تنبأت وقد املخّلصني. خمتلفة من وأنواعًا
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كريت عرفت وبالفعل، (70 م). الثاين اهليكل تدمري أربعمئة عام من بعد جديد
إىل حافية بأقدام بقيادهتم اإليامن يف وأخواته أخوته متسكعًا وعد املوعد هذا يف
وألن البحر. ماء سيشق ألنه فعله، موسى كان قد ما غرار عىل املقدسة، األرض
جبل إىل اجلديد موسى وتبعوا يملكونه ما الناس باع ممكنًا، آنذاك بدا يشء كل
كان بينام منه، بإشارة األمواج إىل  بأنفسهم ألقوا حيث مبارشة، الشاطئ قرب
سحب إىل هيرعوا قبل أن حيدث، ما ينظرون غري مصدقني يف األسفل صيادون

كثريون. ويغرق املاء، بعضهم من
األصفهاين، عيسى أيب قصة يف فارس القوم تناقل الثامن، أو السابع القرن يف
الرب وقال إن دينية، مجاعة وأسس للمسيح. مبعوثني مخسة أحد أنه زعم الذي
اخلليفة متردًا ضد األصفهاين نظم الوثنية. الشعوب سلطة من إرسءيل حترير كلفه
الفتنة قمعت شخصيًا. املسيح يف أيب عيسى بعضهم رأى كثريون، هيود فيه أسهم
احتجب إنه فقال بعضهم حيًا، بقي املسيحانية برسالته اإليامن لكن قائدها، وقتل
حوله من لصنع دائرة سحرية رحيان غصن أنه استخدم آخرون وزعم مغارة، يف
تالمذة أحد صار أن بعد األنظار توارت الطائفة عن األعداء عن اخرتاقها. يعجز
لذلك الرب، بنعمة حظي الفقري، احلّذاء معلمه، فاّدعى أن هلا، زعيًام عيسى أيب

والكتابة. يعرف القراءة يكن خمتلفة، مع أنه مل كتب إىل تأليف وفق
أنه ادعى سريينوس، اسمه م) شخص (720 و723 عامي بني سورية يف ظهر
وطنهم. وقد تغلغلت إىل الذهاب من اليهود ومتكني املسلمني بطرد وعد املسيح،
إىل وهاجروا املالحقني هيودها من كثري وغادرها أسلمت، إسبانيا التي دعوته يف
من فألغى اإليامن، يف أخوته حياة ثّور باألصح أو  سريينوس، أصلح سورية.
نبيذ باحتساء لليهود وسمح  بالطعام، تتعلق هيودية نواهي أخرى أشياء ضمن
عندما والطالق. الزواج عقود  بخصوص احلاخامات أوامر وجتاهل الوثنيني
ما فعله من إنه فعل ببساطة اخلليفة، قال أمام عن نفسه للدفاع مضطرًا نفسه وجد

فقتلوه. يعاقبوه، كي اليهود إىل اخلليفة فسلمه واملزاح، قبيل التسلية
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الّروي، اسمه داود حمارب مسيح كردستان املسلمة يف م) 1160) عام ظهر
اإلسالمية السيطرة من بتحريرهم اليهود ملته أبناء مجيعهم، كسابقيه وعد،
هو مؤلفها أن زعم رسالة بغداد األيدي يف تناقلت وقد فلسطني. إىل وقيادهتم
والصعود ممتلكاهتم ببيع اليهود يأمران  حمتاالن احلقيقة يف كتبها  الروي، داود
مالئكة أجنحة عىل القدس إىل منها ليطريوا منازهلم، سطوح  إىل حمددة ليلة يف
واملثرية، املألوفة غري الرحلة إىل شوقًا اليهود حترق اجلوي. عملية النقل يتولون
الطريان عليهم سيكون الذين عىل أطفاهلن، القلقات املرضعات األمهات وبكت
إىل وأطفاهلن يدعهن مل مالك  أي ألن هدرًا، ضاعت دموعهن لكن بمفردهم. 
السجن. غياهب يف  به وألقت الروي داود باعتقال السلطات أمرت الطريان.
عندما أحد. السجن من خيرجه أن امللك دون اخلرافة، أمام تقول كام ظهر، لكنه
بعد أحد فلم يره مرئي، غري نفسه جعل الثانية، للمرة عليه القبض إلقاء أرادوا
الذين اليهود، عىل احلاكم  ضغط منشفة. عىل األهنار أحد اجتاز حني إال ذلك
املسيحانية خمططاته عن بالتخيل إقناعه فحاولوا الروي، بسبب داوود كثريا عانوا
رشوة إىل تطرفًا، فقدموا التدابري أكثر إىل املحنة أجلأهتم عندئذ، جدوى. دون . . .

قام بقتله(9). زوجته الذي والد
األزمنة تلك هيود لكن الضحك. كثرية تبعث عىل أخرى أمثلة إيراد نستطيع
كئيبة حكاية اآلن نورد تصوره. يمكن أبعد حد اجلد إىل حممل عىل مسيحيهم محلوا
احلاخام كان عندما الفصل. هلذا سوداوية خامتة لتكون كثريًا، متأخر وقت من
الزيتون جبل إىل أحد، يالحظه أن أخرق، دون رجل البالد، صعد يسكن مناحيم
يقول: هذا نبأ املذعور الشعب بني فرسى الشوفار، يف صور قمته فوق من ونفخ
احلاخام مسامع إىل اإلشاعة وصلت حني اخلالص. يعلن الذي الشوفار هو نفخ
بتجديد»(10). هذا «ليس وقال: الفسيح  العامل  إىل ونظر النافذة فتح  مناحيم،
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املالحقون املسيحيون ألف عام: (5
الرب ملكوت ينتظرون

غري باإلغريقية، و(خيلياسموس) بالالتينية (ميلينياريسموس) تعني األلفية
عىل والعدل السالم ملكوت سيقيم الذي املسيح عودة آخر هو معنى أيضًا هلا أن
كان جديد إيامين مضمون إنه عام. ألف طوال القديسني مع األرض، وسيحكمها

الفتية. املسيحية ثاويًا يف
عادي غري تأثريًا وأحدث اخلواطر، يف  كبرية برسعة التصور هذا عشش 
من ّمتكن فإنه  هراء، حمض وعّدته رفضته الكنيسة أن ومع الوسيط. العرص يف

هذا. يومنا إىل واملهج، األفئدة من كثري يف وطيدة مكانة احتالل
عىل أصيل ذهبي عرص بقيام أزليًا إنسانيًا حلًام األلفي امللكوت تصور يعكس
فيها والتي يسود أنعم عليها بجميع خريات العامل، التي األحالم األرض، أرض
عام، ألف طوال األخرى  الباليا وسائر  والعوز البؤس  وينتهي والوئام السالم
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الطيًا يبقى الرؤيوي التهديد لكن باملعايري األرضية. قياسه يستحيل وهو وقت
والباليا املحن سائر أخرى مرة ستنفجر الوقت هذا انقضاء بعد الستار، ألنه وراء
قابلة وغري وأخرية واحدة ملرة انفجرت  وإن الدجال،  املسيح طغيان ظل يف 
قبل العامل. زوال الدينونة ويبدأ يوم  الصور معلنا يف ينفخ ذلك، بعد للتجديد.
انتظار من بد ال اآلخر، يف العامل هنائيًا وقديًام هالكًا قبيحًا الذي صار العامل هالك

فردوس أريض. من رضب قيام
فرع خاص جذعها عىل نبت فتية، املسيحية كانت عندما الثاين، القرن خالل
سينشأ واألبدية، الزمن بني انتقال مرحلة هو ألفي إهلي ملكوت انتظار يف جتسد
األبدي. الرب مللكوت مكانه تاركًا عام ألف بعد ليزول املسيح، عودة بعد
عاش يدعى يوحنا شخص األرجح، عىل م) 95-94) دّونه، عام التصور هذا
دخلت قيامية رؤيا يوحنا. وهي اإلنجيل باسم رؤيا إىل أدخل بامتوس، يف جزيرة
نصها حظي االسم نفسه، محل تلميذ ليسوع الرائي مع مماهاة بسبب الكتب كتاب

جتاهلها. بخطأ اإلنجيل كتبة هائلة اعتقد بسلطة
بني يقول حيث رؤيته، من العرشين الفصل يف األلفية احلقبة يوحنا يذكر 
وسلسلة اهلاوية بيده مفتاح حيمل السامء من مالكًا نازًال رأيت «ثم أخرى: أشياء
أللف وقيده الشيطان أو إبليس احلية القديمة، أي التنني، تلك فأمسك عظيمة.
األلف حتى تتم بعد، األمم فال يضلل وختمها، عليه وأقفلها اهلاوية ورماه يف سنة
يف قتىل سقطوا «الذين قيامة أولئك النص يصف 20:1ـ3). ثم يوحنا (رؤيا سنة»
العامل سيحكمون الذين الشهداء قيامة الرب»؛ كلمة وسبيل ليسوع الشهادة سبيل

املسيح. مع عام ألف طوال
للمرة ولكن العامل، عىل جديد من الرش ينقض احلقبة، هذه انقضاء بعد
دينونة يوم بعد سيتم الذي الرب، ملكوت قيام عليه التغلب سييل حيث األخرية،
النتظار سوابق ثمة األبد. إىل امللعون من املبارك يتقرر أيضًا حني والعامل، البرش
يسميها كام  النقية) األلفية النزعة كارتا (ماغنا يوحنا، رؤيا يف  األلفي امللكوت 
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هذه الرابع. عزرا وسفر حنوك، ورؤيا باروخ السوري، كتاب نجدها يف نِغ، فالرت
زمن مزركشة بألوان ترسم أهنا معينة، مع حقبة زمنية حتدد ال املقدسة غري الرؤى

األخرية. النهاية يسبق الذي والرىض االمتالء
وأزهى وأغرب أمجل إذًا يتصور أن للخيال الدنيا؛ احلياة يف الرب ملكوت
أريض ألف عام سيستمر امللكوت هذا كان لو للعجب. إثارة وأكثرها األزاهري
لو حتى قياسه، اإلنسان، األرض، تستطيع دودة ال زمن هي عام ألف فقط؛ لكن
قريبًا، سيبدأ للقياس، قابل غري جتعله درجة الطويل إىل الذهبي، الزمن هذا كان

اخلاصة. حياته خالل به تامًا متتعًا التمتع املرء الستطاع
ذلك األلفية. بالنزعة إنكاره إىل ال سبيل التصاقًا ترفية مادية نزعة التصقت
أويِزبيوس الكنيسة أبو مل يكن حتاشيه. ويستحيل حد أبعد إىل مفهومًا شيئًا كان
يدعى شخص انتقد حني السلوك، هذا ضد موقفًا أعلن الذي الوحيد قيسارية من
الرصف، الشهوانية النزعة  وصاحب  جسده، غرام يف متامًا الواقع كريينثوس،
التي واألعضاء  املعدة رغبات تلبية يف  إليه بالنسبة املسيح يقوم ملكوت «الذي
كساعة امللكوت يتصوروا مل «أن مسيحيي القرون األوىل االعتقاد ويمكننا حتتها».

هبيج مفعم باحليوية»(1). كعرس بل مملة، متعة
الذي للزمن لألبدية، نفسه وإعداد الوقت من اإلفادة األرض إنسان عىل
سيعجز أو الرب، ملكوت يف هنائية بصورة سيدخل األعوام األلف، عندما سييل

إىل الشيطان. وأبدية واحدة مرة يذهب أن له قدر إذا دخوله عن
فإن مهومه، من اإلنسان حترر األرض عىل  والرفاء والعدل السالم كان إذا
املثول بوسعه ليكون الروحي،  خلالصه اهتاممه تكريس من أيضًا  متكنه  هذه
معلنا الصور سينفخ عندما الرب، حكم وانتظار اإلهلي، العرش أمام باطمئنان

الدينونة. يوم
يتواصل جدًا قديمة أسطورة هذه األرواح. أفق يف  ذهبي عرص يرتسم
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أنبته الذي اخلاص،  الفرع هذا  طبعًا. دنيوي إطار يف ولكن اليوم، إىل تأثريها
يف قطعه عىل جمربة نفسها فرأت الكنيسة قويًا؛ غصنًا يانعًا وصار املسيحية، نام فجر
الشعب لدى كبري بحب قد حظيت األلفية النزعة تكون أن إذًا عجب ال النهاية.

شهواين». «توجه بفعل بالتأكيد ينشأ مل حب املشهورين؛ الكنيسة وممثيل
م) 140 و 130) بني الفريغية هريابوليس آبائه أسقف مدينة بابْياس، ما كتبـه إن
األسقف هذا إن يقال باألحرى. من طبيعة روحية  هلو األلفي، امللكوت حول
التي عزاها إىل يسوع وأفعاله، عىل كلامت بتعليقاته واشتهر الرسول يوحنا عرف
حمدود جدًا األسقف: «إنه عن املتشدد أويِزبيوس الكنيسة أبو قال ألفي. تفكري
أن مع الرب»(2) إىل معروفة غري ومذاهب ينسب تشبيهات الفكرية، الناحية من

الرسيانية. باروخ حنوك ورؤيا يف كتاب موجودة هذه القضية حول رسالته
فيها ستنمو أيام  «ستأيت بالتشبيهات: حافًال  واعدًا مستقبًال باْبياس رسم
فرع، لكل منها عرشة آالف منها لكل غصن آالف عرشة منها لكل عرائش عنب
آالف حبة عرشة منه يف كل آالف عنقود عرشة منها فريع، عىل كل آالف عرشة
مما حيوان كل . سيأكل . . نبيذًا إناء وعرشين منها ملء مخسة كل واحدة تعطي
يف املؤمن واإلنسان». يرى أبناء جنسه حيال مساملًا ودودًا وسيكون تعطيه األرض،
يمكن «كيف تساءل هيوذا الكافر بالتصديق، لكن اخلائن جديرًا شيئًا األقوال هذه
األزمنة تلك يف سيكونون الذين «أولئك الرب: رد وتلقى كهذا» حتقيق نمو للرب
فيها املسيح ملكوت التي سيقوم السنوات األلف، هي «تلك األزمنة سريون»(3).
الذهبية. بالسنوات ال يتزعزع إيامنًا يؤمن بابياس إن ويكون مرئيًا». األرض عىل
م)  105) عام ولد الذي املسيحي الفيلسوف يوستني، أيضًا فعله ما  هذا
اخرتع روما. يف م) 165) عام ومات شهيدًا رأسه وقطع بفلسطني، نابلس يف
املسيحيون أنتم «هل خالله: يسأل  جعله تريفون، اليهودي  مع حوارًا  يوستني
وهل جديد؟ من بناؤها سيعاد مدينتنا، القدس، أن تزعمون عندما جادون
يف واألنبياء البطاركة بصحبة فرحني هنا سيجتمعون مؤمنيكم أن فعًال تعتقدون
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حيملون ال املسيحيني أن خيربه سؤاله، عن الفيلسوف جييب حني املسيح؟». كنف
جماًال لديه يدع ال كام هبا. كان هو نفسه من املؤمنني وإن هذه، النظر وجهة مجيعهم
التي كان واملوسعة، واملزخرفة املبنية القدس إىل ستأيت  عام «ألف أن يف للشك

عنها»(4). حتدثا قد وعزرا حزقيال النبيان
تِْرُتوليان، ِسبتِيموس ْكِوينُتوس اهلاوي الروماين والالهويت املحامي أقام
متأللئة منارات  م) 220 بعد واملتوىف 160 و 150 (بني  قرطاجنة  يف املولود
اُملْفَتّن املتألق، العقل هلذا الكاثوليكية الكنيسة تدين امللكوت. النتظار أخرى
إىل صالحيتها عىل حافظت كثرية الهوتية بمفاهيم صائبة، صياغات ابتكار يف
مسيحية واإلنسان الرب بني حقوقية كعالقة للدين تفسريه طبع وقد اليوم.
واملثقف، الغني السفن مالك اإلغريقي، مارسيون أراد  عندما  بطابعه.  الغرب
إىل العودة عليها وأن هتودت، األصلية الكنيسة أن العتقاده بديلة، كنيسة تأسيس
األرض، عىل بملكوت موعودون «أننا وأعلن: تِْرُتوليان هامجه األصيل، الوحي
السامء ستنزل من إهلي، أصل ذات قدس يف امللكوت الساموي بزوغ سيقوم قبل

القيامة»(5). يوم من عام ألف بعد
إىل سريجع املسيح يسوع قال إن تصور من األلفي بامللكوت اإليامن اقتات
الربود، يصيبه بدأ املحموم االنتظار  هذا بعد. حتدث مل عودته وإن األرض،
معني إحباط انترش بينام القصوى، مرونتها حدود املتوترة األرواح  وبلغت

الدينية. اجلامعة وتسطحت حياة
األوىل األيام زخم جديد ملسيحية إعطاء ولدت حركة أرادت الوقت، هذا يف
انتظار فجددوا املونتانيني، اسم أعضاؤها محل واحلامسية، الصارمة القديمة،
الرؤيوي حدها إىل األوىل املسيحية النبوية النزعة ودفعوا توّمهًا،  املسيح عودة
حد ال تضخيًام وضخموا وحيًا جديدًا، أهنم يملكون وزعموا األقىص، «الوجدي

األوىل». املسيحية األعراف رصامة له
الباراقليط أنه الصغرى آسيا  يف فريغيا من مونتانوس اسمه شخص ادعى
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إنجيل عنه يف املعلن املنارص](6) املعّزي، املدافع، القدس [الباراقليط: الروح أو
وبالتايل وجوب التخيل مراتبه، أعىل الوحي بلوغ يعني ظهوره إن وقال يوحنا.
نبيتني وجود عن كذلك مونتانوس أعلن سبقوه. الذين كل عن فصاعدًا اآلن من
خطابًا مفعام الثالثة نرش ثم وماكسيميال. برسِكال مها جانبه إىل وتقفان أزره تشدان
املؤمنني من ويطلب وشيك، جد وقت يف هناية العامل قرب يعلن ومؤثرًا، بالوجد
األرض إىل الساموية القدس  ستهبط حيث وتيميون،  بيبوزا موقعي  إىل التوجه 
تتواصل احلياة بنشوة أعظم أن بد ال هذا، عام. إىل أن يتم األلف ملكوت ليبدأ
الصوم تشددًا، أوامر مونتانوس زاد قبل. هلذا، من عرفتها التي تلك من بكثري
الزواج. فيام وأبطل أخرى مع أشياء املجففة وحدها اخلرضاوات بتناول فسمح
دنس، كانت بال من الزواج الثاين. عىل وقرص املنع التوجيه هذا من بعد، خفف
أن إيامنه بسبب الرومان يالحقه من وعىل كذلك. البقاء عليها وجب عذراء،
املسيحيني مطاردة كانت  شهيدًا.  سيموت ألنه سعيدًا  يكون وأن منهم يفر ال
يكن مل مونتانوس، الرومانية. حسب اإلمرباطورية يف طويل وقت منذ بدأت قد
عىل القدرة المتالك رضوري متهيد سوى ليس ألنه بأي حال، صعبًا االستشهاد

حكم امللكوت األلفي. يف املسيح مشاركة
تصديقها،. يصعب درجة إىل شعبية غدت التي باحلركة  الناس افتتن
إىل القيادة آلت وبرسِكال مونتانوس موت بعد ووحدانًا. زرافات إليها وانضموا
عام ماتت حني مبارشة. موهتا املسيح عقب يسوع بظهور تنبأت التي ماكسيميلال،

األزمة. انفجرت املخلص، يظهر أن دون م) 179)
يف بكثافة املنترشين بخطر املونتانيني، وبعيدو النظر كنيسة بصريون رجال شعر
هشة ماتزال كانت التي الكنيسة، عىل بنية إفريقية، وشامل وغاليا وثراقيا سورية
الكنيسة جعل  املونتانيني، مع التنافس بطابع انطبع الذي التخوف، هذا بعد.
من أتباعه طرد عديدة جمالس  يف وتقرر املذهب، ذلك مع رصاع يف تنخرط 
لتفنيده. املكرسة الدعاوية الكتابات من له حرص ال عددًا وتصدر صفوفها،
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من احلركة طرد النهاية يف وتم هبم،  كبريًا رضرًا املونتانيني مع  األزمة أحلقت
خطرة. انشقاقية حركة باعتبارها الكنيسة

ليون منذ مدينة م) أسقف 202 - 130) عام حوايل من عاش إيرينوس، أقام
كمبعوث أمهية، القدماء» يسّمون «الكاثوليك من وأكثر م) 178 - 177) عام
الكنيسة بني القطيعة حدوث عدم إىل السعي كلفته  التي روما، يف  جلامعته
النزعة التقي الرجل  هذا تبنى مهمته.  يف نجاح أي حيقق أن دون  واملونتانيني،
الرائد املوسوم: مؤلفه يف نجد عرصه، عىل شاهدًا بارزًا هلذا السبب وكان األلفية،
أرضيًا، يعّده ملكوتًا الذي األلفي، امللكوت إىل رصحيًا تعاليم الضالل انتامًء ضد
إىل امللكوت، الدخول يستحقون من «سيتمكن إيرينوس: يقول حرفيًا. يؤكد كام
العامل يف  صربهم ثامر جني من الصور، من  صورة بأية صربهم امتحن والذين
الذي قتلوا فيه العامل يف أيضًا، احلياة هؤالء إىل وسيبعث تعبوا وعانوا فيه. الذي

العبودية»(7). حتملوا وسيسودون هناك، حيث للرب. حبهم بسبب
األلفيني من عنه نتحدث ألفي ِفريْمَياُنوس َلْكَتانتُيوس آخر ِسيسلُيوس سيكون
الالذقاين وأبولينار  األوملبي،  وميتوديوس كهيبوليت، الكثريين، الشهريين
استدعاه وقد م).   330 و 250) عامي بني َلْكَتانتُيوس عاش وكوموديانوس.
وغاليا. نيقوميديا يف حياته اخلطابة، فأمىض لفن أستاذًا ليكون ديوقليطيان القيرص
تصوره إهلي ملكوت وجود يف شك أي يساوره مل مفوهًا خطيبًا كان َلْكَتانتُيوس
املسيح املهيج، ذلك «لكن النفس: حدوثه القشعريرة يف يبعث كحدث رؤيوي
الذي اجلبل وحيارص بجيشه يقرتب املساومة، ال يقبل حيركه حنق الذي الدجال،
أن الرب إىل يرضعون  حمارصين،  أنفسهم هؤالء  يرى حني إليه. العادلون فر 
الليل صمت يف السامء تنفتح عندئذ خملصًا. هلم ويرسل فيستجيب ينجدهم،
ال عدد ثم ناري، هباء يسبقه كبرية،  قوة رأس عىل منها املسيح وينزل العميق،
. . كاألهنار . الدم أبيها، ويسيل بكرة عن الزنادقة تباد كتلة املالئكة. من له حرص
األرض عىل دينونة يوم الظافر العادل يعقد امللك الرش، وقمع السالم إقامة بعد
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واألموات»(8). لألحياء
التنظيمي، وضعها توطد  مع أيضًا، اإليامن قضايا يف  الكنيسة سطوة نمت
وما ينحرف عنه، منه يتفق مع احلقيقي ما  وحددت  الرئيسة، خطوطه فرسمت
بالنسبة نتائجها تقدير معينة ظروف يف يستحيل خماطر يضمر انحراف أي  ألن
مع رصاعاهتا  حسمت قد كانت الكنيسة ألن ونظرًا كمؤسسة. استمرارها إىل
تشحذ أخذت فإهنا  املونتانيني، مع ثم ذكرهم، عىل نأت مل الذين الغنوصيني،
وشديدة روحيًا فقرية هلا بدت األلفية، التي األفكار للمعركة ضد أسلحتها اآلن
خوض احلتمي من الروح خلالص منافية مضاربات باألرض، وعّدهتا االرتباط
سيهز األرض  عىل إهلي ملكوت قبول  الكنيسة بوسع  كان هل ضدها. احلرب
ما األرض، إىل املسيح عاد وإذا النهاية. يف هتديمه إىل يؤدي وقد بنياهنا، بالرضورة

به. جيوز السامح ال ما وهذا حتًام، وستختفي ستخرس إهنا مصريها. يكون عساه
فيودور العظيم الرويس الشاعر وصفه  للكنيسة  الوجودي التهديد هذا
ذروته إىل ودفعه كرامازوف، األخوة يف للغاية  مؤثرًا  وصفًا دوستويفسكي

القصوى.
حماكم إسبانيا عرش:، السادس القرن إسبانيا حدثت يف ما أول الواقعة حدثت
أن إال الكنيسة من كان  فام  إشبيلية، يف  املسيح يسوع ظهر واملحارق. التفتيش
التسعني «كان بلغ املفتشني، كبري الكاردينال ألن حلرقه، الرضوري احلطب هّيأت
غائرتان وعينان أجعد، ذو وجه الترصف، حسن القامة طويل وهو العمر، من
طفلة للتو يعيد  وهو يسوع رأى متأججتان»؛ فحمتان لكأهنام حتى تلتمعان ال
واستعرت الكثني الرماديني حاجبيه وقطب  وجهه  «فاكفهر احلياة، إىل صغرية
عليه، القبض بإلقاء  الكاردينال أمر البالء. وقوع  تعلن التي النار  تلك عينيه يف
أنت تعلم كام لتزعجنا، تأت إال مل إنك تزعجنا؟ أتيت ’ملاذا السجن: يف زاره ثم
التي احلرية حول يدور باحلقد، طافح بحوار املعتقل الرب رجل يواجه نفسك!.
إلينا األمر احلظ أوكلت ’لكنك حلسن هبا: يفعل ما يعرف ال إلنسان الرب منحها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


85
الرب ملكوت املالحقون ينتظرون املسيحيون عام: ألف

أعطانا حق ومن كلمته. خالل من وأكده به، وعدتنا من أنت تغادرنا. أن قبل
إذًا فلامذا منا. بأخذ هذا احلق واحدة ملرة تفكر أن حقك من وليس والربط. احلل

تزعجنا؟‘». أتيت
حتقيق ذلك. يف ونجحت إليها، حريته اإلنسان يكل كي طويًال الكنيسة قاتلت
الذي املطواع، القطيع هذا سرتى غدًا أنك «أكرر اخلتام: يف الكبري املفتش يقول
ألنك هبا، سأحرقك التي النار يشعل كي مني إشارة أول لدى هنا إىل سيندفع
سأحرقك، أنت. غدا فهو حمارقنا من يستحق هناك كان إذا وألنه تزعجنا، أتيت

الديكيس»(9). أهيا
أيضًا أن يعّد األلف السعادة ضد سنوات الكنيسة بدأته الذي يمكن للرصاع

يسوع املسيح. السعادة: هذه جالب رصاعًا ضد
مقدمة يف املبكرة، املسيحية الهوتيي أعظم السكندري،  ُأِرِغنِس وقف
العميق، الفكري التأمل يتعبهم أناسًا األلفي البهاء يف اتباع رأى فقد املجادالت.
ورأوا الكتاب،  بشارة تفسري وأعادوا لنزواهتم،  عبيدًا أنفسهم من فجعلوا
للقدس تصورهم بينام احلسية. واملتع املادية  الوفرة سمته أرضيًا ملكوتًا فيها
أن يعدو ال الكريمة، باألحجار  مليئة أرض بناؤها عىل سيعاد أرضية «كمدينة
يسمون الذين أولئك تفكري طريقة التهافت». «هذه هي متام متهافتة يكون نظرة
يشء من أي خيلو متامًا هيودي بمعنى الكتاب يرشحون لكنهم مسيحيني، أنفسهم
رضباته مسددًا أوريغنيس ما يقوله هذا اإلهلية». بالبشارة جديرًا يكون يمكن أن
يؤمن باملقابل، امللك»(10). املسيح  به  يأيت خاليص زمن يف  وآماهلم اليهود إىل
لكنهم األرض، عىل يبلغوه لن إهلي بملكوت راسخًا املستقيمون إيامنًا املسيحيون

السامء. يف سيقوم احلقيقي الذي الرب ملكوت هو بسعادة، سيعيشون فيه
الشيطان سيكبل التي األلف، األعوام أن أُغسطني الراهب أكد  أخريًا،
قدومه زمن الراهن، زمننا عىل «تنصب يف املسيح، القديسون خالهلا، وسيسود
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«امتالء بـ  يرتبط لكونه ريايض،  كعدد  (ألف) الرقم  يفهم ال أن  عىل األول». 
منذ الرب ملكوت بدأ بينام رمزية، قيمة سوى األلف لألعوام ليس  الزمان».
يف املوعودة والقيامة األوىل يوحنا رؤيا أما األرض. كنيسًة عىل وحتقق طويل، وقت
خرافة إىل ذلك، فضًال عن حيورمها، بل يفهمهام، ال بعضنا الرب، «فألن ملكوت
املنطقي واملعقول من العامد. آخر غري شيئًا تعني ال دامت القيامة األوىل ما آثمة»
من األفكار الشهوانية «ذوي حيال االحتقار غري نفسه يف الكنيسة جيد رجل ال أن
ويستمتعون هلا، ال حدود جسدية بمرسات فراغهم أوقات الذين يقتلون البرش»
عن احلديث عندئذ الصعب من فيكون والرشاب، الطعام  من االمتالء بذلك
من بالطيب تكتفي تعود ال املدانة الشهوانية الرغبة بأن والقناعة، علًام االعتدال
جديد أريض فردوس من هناك حاجة فعًال إىل رضب هل يعتقد(11). كام الطعام
دان جممع وقد أُغسطني. إىل بالنسبة فيه التفكري يستحيل يشء هذا حيسن ظهوره؟
هذا يعش مل أُغسطني  لكن باعتبارها خرافة. األلفية  الفكرة  م) إفسوس (431
الرصاع، لكن انتصارها من ذلك. كسبت الكنيسة عام قبل مات فقد االنتصار،
«العقائد مجيع الرماد، رغم حتت وميضها استمر التي األلفية، الفكرة عىل يقض مل

املصفحة» (نِغ) التي حاولت إطفاءها.
من األرض عىل األلفي السالم انتظار ملكوت رضورة املسيحيون استخلص
شأنه يوحنا، رشح  بالضالني. وصفهم  برىض  قبلوا لذلك يوحنا. رؤيا قراءهتم
يبدو كان فكيف غنية بالصور؛ بلغة اليهود، احلارض الرؤى مؤلفي شأن ذلك يف

كتابتها؟ زمن
االنتامء إعالن ألن القرن األول، رهيبة طوال حمنة املسيحيون يواجهون كان
هؤالء وألن وحياته، اإلنسان جسد عىل خطرًا ذاته بحد يشكل كان املسيحية إىل
من جعلوا فقد للقيرص، إهلي تبجيل إبداء عليهم يفرض لقانون االنصياع رفضوا
العصيب، الوضع هذا يف املالحقات. ألفظع وتعرضوا للدولة أعداء أنفسهم
بابل» الكبرية «الداعرة عن حتدث لقد باألمل. وأمدهم يوحنا املسيحيني شجع
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وواساهم بابل. شأن بالزوال عليها املقيض روما، يعني أنه مجيعهم فعرفوا
ليقيم ملكوته األرض، إىل املسيح عودة  هلم عن حني حكى بالعزاء، وأشعرهم
واملضايقات أخف وطأة. لقد املحن األمل جيعل هذا أمل عام! ألف سيدوم الذي
بملكوت يؤمنوا الذين مل للمسيحيني حتى والثبات القوة هيب األلفي األمل كان

الكنيسة. لرواية طبقًا يسوع، الدينونة بعد عودة يوم وانتظروا أريض، إهلي
القيرص مد للمسيحيني.  كربى مالحقة محلة بأول م) 64) عام نريون قام
إىل األوتار موهوبًا، قيثارة وعازف وشاعرًا مغنيًا نفسه يف يرى وكان يده، املجنون
إىل يدفعه احتالل إيليون»(12) عن «أغنية رائجة: مرسح بزة لبس أن بعد وأنشد،
نريون وقد كان ورماد. أنقاض إىل روما حولت التي اللهيب» ألسنة ذلك «مجال
مالحقتهم. ونلمس لدى يبدأ كي املسيحيني بإحراقها ثم اهتم روما يف النار أرضم
بالغضب طافحًا مازال شعورًا تاسيتوس كورنيليوس بوبليوس املؤرخ الروماين
إىل «باإلضافة رصانة: من عرضه يتسم به رغم ما القتل اجلامعي، عمليات سببه
غلفت التي أجسادهم الكالب مزقت فقد معهم، مقززة لعبة مورست إعدامهم،
ليلية مشاعل واستخدموا أحرقوا ثم إغالقها، وأحكم خيطت بجلود حيوانات
وقدم التمثيلية، خدمة هذه  يف نريون حدائقه اخلاصة وضع الظالم. حلول بعد
امتطى أو باجلمهور واختلط  عربة، سائق ثياب يف خالله  تنكر للسريك عرضًا 
عقوبات مذنبني يستحقون ُعّدوا من مع كبري تعاطف حدث هكذا سباق. عربة
فرد وقسوة رضاوة بسبب بل العام، الصالح أجل من هبم مل يضح صارمة، ألنه

بعينه»(13).
قد كانت للمالحقات قانونية أرضية م) 117 - 98) ْتَرايان القيرص أرسى
غري اجلائز «من األصغر: بلينيوس إىل هبا بعث يف رسالة فكتب قبله، إليها افتقرت
معاقبتهم كان علينا واعتقلوا، عنهم اإلبالغ ما تم إذا ولكن عليهم. نتجسس أن
ذلك إن ألن شكوى، أي يف بعني االعتبار املغفلة البالغات تؤخذ ال أن عىل . . .
بلينيوس األصغر، السيايس وكان .(14) بزمننا» جدير فاسدًا وغري مثاًال كان حدث
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رسالة يف قدم  وقد املسيحيني.  بقضايا منشغًال الروماين، والكاتب واحلقوقي 
عنهم: عامة رشوح  عن فضًال سلوكهم، حول مالحظات ْتَرايان إىل هبا  بعث
رشوق قبل حمدد يوم يف جيتمعون عادة كوهنم يكمن يف ذنبهم أن يزعمون . . . »
بقسم أنفسهم ويلزمون إهلهم، يف مدح املسيح بالتتابع أغاين وينشدون الشمس،
الزوجية، اخليانة يامرسوا أو ينهبوا،  أو يرسقوا،  أو جريمة، يرتكبوا أّال يلزمهم
هذه إمتام بعد  أصحابه. طلبه متى عليه ائتمنوا ما يردوا وأن األمانة، يسيئوا أو 
وليمة اللقاء يف إىل  يعودوا ثم يتفرقوا أن نظرهم يف الطبيعي من كان األفعال،
ازددت فقد . . . مرسومي هذا بعد وألهنم أقلعوا حتى عن متامًا. وبريئة عادية
األمر اقتىض  وإن أمتني، مع التحقيق خالل من حيدث ما  حقيقة  ملعرفة محاسة
فسادهم غري يشء أي عىل أعثر مل لكنني التعذيب. بواسطة اعرتافاهتام  انتزاع

املحدودين»(15). غري وضالهلم
املسيحيني عىل الرعاع حتريض عادة 138 م) - 117) القيرص َهْدِريان حظر
أوريل ير مارك ومل ضدهم. إجراءات الختاذ كاف حافز لدى السلطات يكون كي
غري املسيحيني شهداء يف العرش، كريس ارتقى الذي الفيلسوف م) 180 - 161)
الطوعي االستسالم إن وأمر باستمرار مالحقتهم. حرنة، وطباع يابسة رؤوس 
ال يقبالن أمرين كانا جتاهلهم، يستحيل بواسل كقوم وتقديم أنفسهم للموت،
بإعجاب إليه  النظر عىل ذلك مع جمربين أنفسهم فوجدوا الرومان، إىل بالنسبة
غري والرجل للقيرص الشخيص الطبيب  غالن، كتب  هكذا بالنفور. مشوب
بوضوح يوم كل يتجسد املوت احتقارهم «ألن هبم: إعجابه عن معربًا املسيحي،
ينتمي وألنه . . . احلياة اجلنسية مسائل يف الصارمة تربيتهم نعرف وألننا أعيننا. أمام
الرتبية قضايا يف احلقيقي الفيلسوف مرتبة عن تقل ال مرتبة بلغوا أشخاص إليهم
بالعدالة»(16). والتقيد الصارم والرشاب بالطعام يتعلق ما وكل الذاتيتني والرقابة
الوقت، ذلك يف األكرب عدوهم املسيحيني تالحق التي السلطات تكن مل
حول أفظع اإلشاعات فيه انترشت فقد العدو. هذا هو البسيط الشعب بل كان
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التناسلية األعضاء ويعبدون السحر والشعوذة، يامرسون الذين املخيفني، القوم
وضج حدودًا، املريض يعرف اخليال مل محار، رأس له كائن جانب لكهنتهم إىل

يشء تقريبًا. كل يصدقون كانوا الناس التي تروقه، ألن بالطريقة
عىل الصرب من اآلهلة انتقام جوبرت وحق إهنا وكوارث.  مأساوية حوادث
احلقبة، تلك يف لألسود. طعامًا هبم وليلق إذًا عليهم القضاء فليتم املسيحيني؛
بواسطة هو «اإلعدام الرسمية يف اإلجراءات العقابية استخدم مصطلح ابتكار تم
خالهلا املحكومون صارع شعبي،  عيد  طابع  هلا  إعدام عملية إنه  الضواري».
يشبه صليب وغريهم عىل بالنار، آخرون مات بينام السريك، يف كارسة حيوانات
اختري العمل الذي جبلية، يف مناجم الشاقة باألشغال حكم عليهم أو الشوكة،

القتل. يضارع فيها الناس من املتواضع لذوي األصل
يوستني قتل الطريقة هبذه رؤوسهم، بقطع أعىل فئات  إىل  املنتمون قتل
الفتيات وأرسلت خطورة. يف احلاالت األقل نائية جزر إىل نفيهم أو تم الشهيد،

املواخري(17). إىل املسيحيات
وحشية وأشدها املالحقات  أفظع بعد  ختطوا قد يكونوا مل املسيحيني لكن
249) ديسيوس القيرص حكومة بني الواقع القرن منتصف عرفها التي واتساعًا،
اإلطالق، عىل اجلزارين أفظع م) أحد 305 - 284) وديوقليطيان 251 م) -
الذي املرسح عىل ختتفي من أن قبل قيود، دون زمنه جمددًا يف املحارق عملت وقد

دمًا. يقطر كان
حتى غارقة الرومانية  اإلمرباطورية كانت السلطة، ديوقليطيان توىل عندما
منذ حكمها أن بعد التفكك، شفا عىل ومرشفة واالنحالل، الفوىض يف  ذقنها
شعوب كانت هذه الفرتة، الكفاءة. يف عديمي قيرصًا سبعني قرابة م) 235) عام
وكانت من الرشق. والفرس من الشامل كاجلرمان اخلارج، من تتغلغل فيها غريبة
واالقتصاد اإلدارة بينام وجه الضغط، يف أطول لفرتة الصمود عن عاجزة حدودها
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والفالحون املطلوب، بالشكل عملها  تؤدي ال واألجهزة متامًا،  منهاران
رغم أنوفهم وحيتجزون أعامهلم، إنجاز بالقوة عىل جيربون واحلرفيون مدمرون،
يغتنون الكبار واملوظفون العسكريون والقادة الثكنات، تشبه عمل ورش  يف
اخلاصة بجيوشهم عليها  يسيطرون  األرايض، من واسعة مساحات ويشرتون
أما ألفاعيلهم. حدًا تضع هناك سلطة مركزية ليس صغار، ملوك لكأهنم حتى
إىل بدورها فرتدت يوم، ذات اإلمرباطورية فخر كانت الكتائب الرومانية، التي

وقاتلة. هنابة عسكريتاريا
حمل النظام  إحالل يف بارزًا، ومنظًام جمدًا ضابطًا كان الذي القيرص، نجح
بحرية األثناء هذه  يف ضّحى أنه مع السياسية؛ وحدهتا للدولة وأعاد الفوىض،

قهرية. دولة وأنشأ ورفاء األفراد
يتحقق فهل منه. اإلمرباطورية ختليص جيدر خطرًا املسيحيني القيرص اعترب
األريض، عاملنا من أو اآلخر العامل من ما مكان يف يقوم متخيل، ملكوت عرب ذلك
كان فإذا احلل، هذا روما تقبل مل إهليًا؟ ملكوتًا بوصفه عام ألف ليستمر طوال
هنا األرض،  يكون عىل وأن روما ملكوت يكون أن بد فال ملكوت من هناك
روما ملكوت عىل كان جديد، من وأعضائه رأسه وتقوية تنظيمه إعادة مع واآلن.
ينترش بدأ قد اهلدام عنرصهم كان الذين عىل املسيحيني، ناجحًا انقضاضًا يتم أن

اجليش. يف
وباعتقال املقدسة،  والكتب  الكنائس  بتدمري  األوامر صدرت هكذا
تقديم عىل وإجبارهم القانون، عبيدًا ووضعهم خارج أم كانوا نبالء املسيحيني،
من وعدد الشهداء، عدد تعاظم بذلك وثنية. يعّدوهنا كانوا التي لآلهلة األضاحي

إليامهنم. فتنكروا املالحقات وجه يف يستطيعوا الثبات مل
تنصب بذرائع سّوغه قد املطاردات، وكان أثناء يف بتطرفه بيثينيا  برز حاكم
اجلديدة، األفالطونية من فلسفة استخلصها العليا، وبأسباب الدولة مصالح عىل
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بروفرييوس، وأمدهم الفيلسوف (بربريًا)؛ مذهبًا املسيحية يف رأى أتباعها التي
بيثينيا حاكم قرأ هل دكًا. لدكه الرضورية باحلجج  املتميز، الطليعي  املفكر
بذلك. االعتقاد إىل نميل  كنا وإن بدقة، نعرفه ال ما هذا الفيلسوف؟ ذلك 
التحقق». / النبؤة «ترسيمة ونقض األناجيل، تناقضات  إىل  برفرييوس أشار
يد عىل وليس إبِيفانِس، الرابع األنطاكي يف حكم كتبت دانيال  رؤيا أن وأثبت
السفسطائي، البغيض، «املهيج  الرسول: بولس كاويًا نقدًا ونقد تارخيي. دانيال
اجلنني!). (الرب يسوع يف جتسد الرب من وسخر الكذوب والرببري» املتناقض،
يسوع مذهب الرجل أن رأى باختصار، متهافتًا. وهالكه العامل خلق تصور وعّد
عىل القضاء جهودها فيام بعد نحو الكنيسة توجه عجب أن فال يف جممله، عبثي

فعالة(18). فكرية أسلحة ديوقليطيان حاكم امتلك هكذا، برفرييوس. مؤلفات
من أعظمي  قدر  دون  مستحيال بالرعب املليئة األزمنة هذه جتاوز كان
وظهور الرش، مملكة زوال حتمية يؤكد ويقني الروح، يقوي وأمل الشجاعة،
للموت وجود ال األعني، من الدموع املتهاطلة فيه الرب سيمسح آخر ملكوت

والرصاخ واألمل(19). للحزن وكذلك فيه،
سينتقم أن املسيح اعتقادهم ساعدهم ربام وختطوها. للمحنة صمد املسيحيون
الكثريين وللقتىل حتملها، كان عليهم التي املمضة للعذابات وسيثأر يوم، ذات هلم
معرفته بأهنم االنتقام من معذبيه، أو املرء عىل قدرة بكاؤها. إن كان عليهم الذين
مها أفظع منه، هو ملا أو عذابات، تعرض له هو من أن سبق ملا يومًا ما سيتعرضون

القوة. وهيبها املعذبة الروح أمل جيّنح
منها، القريبة الكتابات يقلبون صفحات كتب الرؤى أو املسيحيون عندما كان
يمموا اإلبادة حيثام ويرون بالدم، وارتوت ترشبت صفحات إىل يصلون كانوا
من أن طبعا يعرفون كانوا بأرسه. والعامل والنبات واحليوان البرش وجوههم، إبادة
بالذات وزواله زواهلم ألن وحده، وحدهم أو الرش األرشار النهاية هم يف سيزول
ينزل انتقامية محلة األحيان بعض يشبه يف هذا الزوال كان القضية؛ لكن معنى مها
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منه حرب إله أقرب إىل فيكون الساموية، أرهاطه تصحبه األرض إىل الرب خالهلا
سالم. إىل بشري

طي بقيت وإن بالعنف، األلفي مشبع الفكر أن جتاهل واقعة اجلائز غري من
املعنى، هبذا الوسيط.  العرص إىل القديم العرص  من االنتقال فرتة خالل اخلفاء
الكاتب كوموديانوس: لدى واالنتقام العنف  إىل رصحية نزعة وجود يف نرى
إىل الكاتب، هذا عند املسيح، يعود للقاعدة. استثناء اخلامس، القرن من املسيحي
أسباط إرسءيل أخالف بل ليقود ساموية، جيوش رأس عىل ال يأيت لكنه األرض،
مجاعة يؤلفون العامل، عن خفية بقيت أماكن يف عاشت التي البائدة، العرشة
يعرفون ال  الدماء، سفك وخيشون ومتعصبون أتقياء أفرادها السامء، باركتها 
ال بدنيًا وروحيًا، أصحاء فهم والشبق، احلقد أو واخلداع؛ الكذب أو الشهوات،
يأكلون ال إهنم آجاهلم. انقضاء قبل املوت خيتطفهم أو إليهم سبيًال املرض يعرف
قتل أي من الذي يمنعهم سفك الدماء، العظيم من بسبب خوفهم غري النباتات

حيوان.
املخلوقات تراه أن ما الذي آكيل العسل، النباتيني من الساموي» «الشعب هذا
األسرية» األم «بتحرير األمر يتعلق عندما كارس وحش إىل يتحول هتلل له، حتى
يقهرون، فينرشون ال جبابرة كمحاربني عندئذ ينطلقون إهنم أورشليم. التي هي
خملفني املواقع  يدمرون  وهم كاألسود ويزأرون البلدان، عرب والرعب اخلوف
ويدمرون يذبحون شعوبًا بأرسها إهنم والعنف. الدم من عريضًا وراءهم أخدودًا
بينام ذلك يفعلون  وهم والفضة؛ الذهب بنهب هلم سمح الرب إن بل مدهنا.
بسبب أفضاله. من القدر شملهم هبذا الذي متجده، هو أناشيد حناجرهم تطلق
نحو مرعوبًا فيفر الدجال، املسيح حتى الرعب جيتاح من اجليوش، األرهاط هذه
مالئكة ألن هباء، تذهب جهوده لكن قواته. رأس عىل حني الشامل، ليعود بعد
الساموي الشعب قومه رؤساء خيدم بينام اجلحيم، إىل به وتلقي هتزمه الرب
ال إىل األبد، حيث القدس املنترصون اللحظة، يسكن هذه كعبيد أذالء. من املقدس
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السلمية احلياة ويستأنفون بل يتناسلون احلر والقر يعانون ال يموتون، وال هيرمون
يوحنا 21:4). (رؤيا األوائل للمنعمني القديمة

أما األلفي. امللكوت بزوغ سبيل املسلح يف العنف النظرة استخدام هذه تبارك
الرب، إىل املكابيون، فهام مساعدة تقدم فعله ما غرار عىل قدومه، وترسيع مالقاته

القديم. العامل زوال يف وهادف واع وإسهام
جوقة يف بقوة  سيسمع جبار تناغم يف وستتحد األصوات، هذه ختمد لن
وسيحول سيحدث التبدل اجلذري، وسيايس اجتامعي غضب عن يعرب األلفيني؛
طويل. زمن سينقيض منتهاها، تبلغ األمور وإىل أن ناشطني. فاعلني إىل الضحايا
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ملكوتان  (6 
والعامل الكنيسة يف اإلنسان

قسطنطني دخل حني م) 312) عام من ترشين األول يف شهر املعجزة وقعت
األهلية. كان احلرب هبا َمْكِسْنثْتُيوس حيسم ضد مناوئه خلوض معركة فاصلة روما
انتصاره أن فرص وكادت خصمه، عددًا من قوات أقل بقوات يقاتل ذلك القائد
من صليبًا ملح املغيب نحو تنحدر الشمس وبينام عشية املعركة، معدومة. تكون
حار «هذه عالمة االنتصار!». تقول: كلامت وقرأ السامء، صفحة مرتسًام عىل نور
يف له يسوع ظهر الليل، ويف رأى؛ يعرف معنى ملا ومل جنوده، معه قسطنطني وحار

راياته. عىل يرسمه بصليب االحتامء وطلب منه يده، يف املنام حامًال الصليب
عىل َمْكِسْنثْتُيوس جيش وإن حافظ مد وجزر، بني فدارت االشتباكات بدأت
رشفه. عىل سريك ألعاب نظمت روما، حيث نفسه يف تفوقه؛ وكان َمْكِسْنثْتُيوس
روما نحو املقاتلة بقوته وتقدم جنده، تروس عىل صلبان فأمر برسم قسطنطني أما
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من تشتد واملعركة نحوه، يتقدم املعادي واجليش ميليفيا، جرس عند توقف ثم
ألخرى. حلظة

وكرروا قسطنطني). هتزم (لن به: يصيحون روما مواطنو األثناء، أخذ هذه يف
إىل خارج السريك فاندفع اجلنون، شفا إىل َمْكِسْنثْتُيوس يوصل كاد الذي هتافهم
إليه عادت قليل، بعد جيري. ما  حقيقة ملعرفة النبوآت كتب بمراجعة، وأمر
مرتاح فذهب اليوم، هذا سيقتل عدوًا للرومان أن النبؤة أخربته فقد طمأنينته،

املعركة. ميدان إىل البال
فأصاب الرب، اللحظة تدخل هذه واملعركة عىل أشدها. يف األعىل القائد ظهر
كان اجلرس الذي إىل وهرع اهلرب، إىل نفسه هو وسارع َمْكِسْنثْتُيوس جيش الذعر
فانتهت التيرب، هنر  به إىل وألقت إثره، اهلاربني يف مجوع انقضت جزئيًا. دمر قد

بفرح عظيم. قسطنطني والشعب الشيوخ جملس واستقبل املّرة، األهلية احلرب
لكن قلم مسيحي؛ كتبها وإيوزبيوس َلْكَتانتُيوس إلينا نقلها النوادر التي هذه
نرص قوس فأقامت املكروه، َمْكِسْنثْتُيوس من بتخلصها فعًال سعيدة كانت روما
العدل بأسلحة وأتباعه، الطاغية من العامة للجامعة «انتقم  الذي لقسطنطني،
إشارة هذا النرص قوس أقيم لذلك وجيشه. فكره وبعظمة الرب، وبوحي من
أوحد حاكًام م) األهلية، صار قسطنطني عام (324 حرب بعد انتصاراته»(1). إىل
اسم: حتت التاريخ دخل النتصاره مرسومًا التايل العام يف لإلمرباطورية، فأصدر

دينًا. باملسيحية فيه الدولة واعرتفت (313 م) للتسامح ميالنو مرسوم
احلجر، يف نفسه ختليد بدوره أراد ومتعجرفًا، سلطويًا طموحًا، كان قسطنطني
القديمة، ألن روما املتهاوية بيزنطة من اجلديدة القسطنطينية م) 330) عام فأنشأ
بمتطلباته، الوفاء عىل قادرة تعد مل السالفة، لعظمتها خيال حمض غدت  التي
الثانية روما تكون أن قسطنطني أراد جديدة. بداية عن يبحث كان الذي  هو
الفنية التحف ونقل  فيها، مهيبة أبنية بإشادة فأمر جديدة، وعاصمة  مسيحية
كان موقعها بينام والبهاء. الروعة عليها وأضفى إليها، اإلغريق بأرسها بالد من
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والفرات، املهددة الدانوب حدود بني الوسط يف وآسيا، بني أوروبا احلدود عىل
تلقى املوت، فراش هو عىل وبينام م) 337) عام يمنحها أمهية عظيمة. أخريًا، يف

العامد. قسطنطني
املسيحية، غري  العبادات سائر م) 391) عام تيودوثيوس منع جانبه، من
القيرص، موت وبعد رومانية مسيحية؛ واإلمرباطورية الدولة دين وجعل املسيحية
وأخرى القسطنطينية، رشقية عاصمتها رومانية إمرباطورية إىل أراضيها قسمت
املحاربني شعب اخليالة كان اُهلون، األثناء، يف هذه هلا. روما عاصمة بقيت غربية
األالنيون إليهم ضموا وقد الغرب، نحو يندفعون آسيا، أعامق من القادم
عرص باسم عرف ما بداية ذلك كان الرشقيني. بالقوط وأنزلوا هزيمة اإليرانيون،
الغرب يف آّتيال بقيادة الفرسان جيوش خالله تغلغلت الذي الشعوب، هجرة
عام قرب طروادة القطلونية يف السهول صدها حيث تم احلالية، فرنسا وبلغت
عامني واهنارت بعد مات ثم الفرار من متكن أّتيال إبادهتا. تتم مل وإن م) 451)
شعوب من كواحد األخرى، تلو املرة املسيحيني،  إىل بالنسبة اُهلون بدا مملكته.
قبل بأرسها البرشية عىل والفناء املوت ستنرش  التي الرؤيوية، وماجوج ياجوج
وحشيتها يف تفوق املرعبة اخليالة جيوش أن هؤالء آمن وقد بقليل؛ العامل  هناية
شقوا وجنات لقد والوحشية. الرببرية عن تصوره استطاع قد كان املرء «ما كل
فيها، اللحية شعر نمو متنع ندوبًا فيها أحدثت حديدية الوليدين بأدوات أطفاهلم
الكبرية ورؤوسهم القوة املفرطة األعضاء ذات املربوعة  أجسامهم  كانت بينام
يستخدمون يكونوا مل إهنم ثم  . . . مرعبًا منظرهم جتعل  قاماهتم، إىل بالقياس
ينء وحلم برية  نباتات جذور  من يتكون  الذي طعامهم،  لطهي  والنار التوابل 
وألهنم . . . واالبتالع للمضغ ليصري قابال وظهورها خيوهلم رسوج بني يضعونه
ويرشبون يأكلون فوقها: وهم يشء كل يفعلون هنار، فاهنم ليل خيوهلم يمتطون

.(2) «. . أعناقها. حمنية عىل أجسادهم وحيلمون، بينام وينامون
األرض عىل  سيطرهتم تأسيس  اجلرمان فبدأ دائبة، حركة  يف العامل انخرط
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الغربيون عنها. واخرتق القوط يف الدفاع اإلمرباطورية أخفقت التي الرومانية،
رصبيا قبل يف وجودهم ورسخوا أالريش، امللك حتت قيادة بأرسها اإلغريق بالد
القوط توجه روما. عىل م) 410) عام  ويستولوا إيطاليا،  شامل إىل يتوغلوا أن
نحو اُهلون، يد عىل طردهم بعد للقسطنطينية حلفاء الذين حتولوا إىل الرشقيون،
الذي اجلرماين الضابط أودوأكر، حاكمها تيودوريش بقيادة وهزموا إيطاليا
من أغوستولوس رومولوس طرد أن بعد القسطنطينية، مع بالتفاهم حكمها
املدينة سقطت لكن رافينا، إىل تيودوريش أمام أودوأكر فر م). 476) عام العرش
الرومانية القيرصية فإن حال؛ كل تيودوريش. عىل يد فقتل عىل م) 493) عام

رومولوس. (الُقيرص) زالت بالفعل مع قد الغربية كانت
قبل ما  زمن يف حتى القديمة، أساطريهم الرومان من املسيحيني غري تذكر
ستعيش روما أن صحيح وخطرة. مضطربة األزمنة كانت يوم قسطنطني،
شاهد وقد يوم. ذات  ستنطفئ لكنها الروايات، إحدى تقول كام  مديدة حياة 
الكابيتول، سطح عىل عقابًا عرش اثني  روما،  مؤسيس أحد  وهو  رومولوس، 
التنبؤ كان يمكن احلسابات، هذه قرنًا. يف عرش اثني ستبقى أن املدينة إىل إشارة
يمكن كان ما امليالدي. هذا اخلامس القرن منتصف يف ستندثر بأن اإلمرباطورية
معلومة فأعطته مشورهتا، قد طلب ماكسيانثوس التي كان كتب النبوآت يف قراءته
وأمست شاخت قد روما كانت الزمن، ذلك يف تفسريها. يف أخطأ صحيحة

النبؤآت. بعض حسب وشيكة هنايتها
إىل ستستمر  روما  إن تقول متامًا، معاكسة نظرة حتمل ثانية  أسطورة ثمة
ستجدد ألهنا  ستبقى لوجودها»؛ هناية ال  «إمرباطورية ستكون: وإهنا األبد، 
أكده ما هذا عافيتها. وتستعيد جديد من وستزدهر شيخوختها عتبة عىل شباهبا
طريان يراقب كان بينام عرش عقابًا، إثنا فوقه مر بدوره، «الذي أغسطس القيرص
دورة إىل بدء إشارة مرورها يف فرأى يوم، ذات حدث لرومولوس كام عصفور»(3)
إنه وهناية، ويقول آخرون بداية التاريخ ملجرى بعضهم أن يعتقد جديدة. زمن
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روما احتفاالت يف عنها تعبريا هاتني النظر وجهتي كلتا وجدت نفسه. وقد يكرر
وأعيادها. الطقسية

جيوش يف رأوا فقد واالضطراب، بالقلق الرومانيون املسيحيون أصيب
أن املسيح واعتقدوا باالندثار، عليهم ،نذيرًا تتدفق كانت التي الوثنية الشعوب
األرض فسادًا يف يعيث الذي هو هناية الزمن، من الكائن القميء هذا الدجال،
املسيحية اعتنقوا كانوا قد أن القوط الغربيني موقفهم حتديد يف دور أي يلعب مل
بني مضمونه ونرش لغتهم إىل اإلنجيل أولفيالس ترجم أن بعد األثناء، هذه يف

قبيلته. يف رفاقه
قسطنطني يف جتسد الدجال املسيح أن إىل بواتييه،  أسقف هيالريوس، أملح
حياته بقبول أهنى قد كان الذي العظيم، قسطنطني ابن م) 361 - 337) الثاين
ظهور إىل تشري أخرى عالمات عىل يدهم وضعوا  أهنم الناس واعتقد  العامد،
ضد القتال يف م) 378) عام سقط الذي فالنس، القيرص جثة منها اختفاء الدجال
املدينة؛ تدمري خيربه بقراره من القسطنطينية لضابط املنام يف الرب وظهور القوط،
تلك سكاهنا. من وأمرا بإخالئها لألمر، واألسقف القيرص احتاط اخلرب، فلّام شاع

املستقبل. رعبها سيزداد يف أن وكان من املؤكد مرعبة، أوقات كانت
روما زوال يف إفريقية،  شاميل  يف البعيدة هيبو يف  كان الذي  أُغطسني، رأى
متثل وهل والوقائع. واألحداث، التاريخ، معنى عن وتساءل الكتابة. حافزًا عىل
يشء كل إن للتمدن البرشي. أم أرقى يف تطور يتجىل للتاريخ تقدمًا رسالة املسيح

اآلتية. الكارثة يف الزوال نحو يسري
من ألويِزبيوس  املتفائل العامل تاريخ أن أخرى، أشياء بني أُغطسني، وجد
اإلنسان اقتياد  هو واحدًا معنى  للتاريخ جيعل م) 339 عام (املتوىف  قيسارية
بفضل املسيح، حدث هذا إىل قسطنطني انتسب فحني التاريخ؛ الرب، سيد نحو
حاكمها الساموي، للنظام حتققًا إمرباطوريته  جعلت فعلها، فعلت إهليه عناية
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بني أوزيبيوس ربط  بذلك، األكرب. الكنيسة وأسقف واملسيح  الرب نائب هو
سنوات قبل  عانت «التي  الكنيسة، إن واحدًا. شيئًا وجعلهام والكنيسة الدولة
للدولة». احلاملة القوة اآلن تصري ديوقليطيان، حكم يف املالحقات أسوأ قليلة
التي الرتبية عملية إىل التعرف ومتفهم مؤمن إنسان أي «يستطع أويِزبيوس: يقول

الرومانية»(4). اإلمرباطورية كنيسة بواسطة للعامل الرب نظمها
طبيعة أملته أمر ذلك أُغسطني. عىل خمتلفة  بطريقة نفسها  األمور طرحت
من نفسها وطدت إمرباطورية الكنيسة يف أويِزبيوس صعود عايش إذ األشياء،
يف م) 430) عـام تويف عندما تفككها، هو شهد بينام قسطنطني،  بفضل جديد

األسقفية. مدينتـه حياصـرون بـدؤوا قـد الِونـدال كـان هيبـو،
القابلة احلقيقية غري مملكة الرب مملكتني: بني رصاعًا العامل تاريخ فهم أُغسطني
(املدينة واخلطيئة اإلثم يف الغارقة األرضية واململكة الرب) (مدينة للتدمري أبدًا
أثناء يف ببعض بعضهام اململكتان هاتان تداخلت الشيطان). مدينة أو األرضية
حني الدينونة، يوم أو هناية األزمنة قبل بينهام الفصل مستحيًال وصار الرصاع،
حيدث أن إىل الشيطان. مدينة أو الرب مدينة انتمى إىل هنائية من بصورة سيتضح
دفعهم منها القصد  شديدة حمن إىل الرب بمملكة اجلديرون سيتعرض هذا،
يعّد كي الضغط، من النوع هذا بحدوث الرب ويسمح املعايص. ارتكاب إىل 
أن يعني ال غريها دون باملحن التاريخ امتالء إن غري مملكته. يف للعيش اإلنسان
اإلنسان نحو سعي طريقة عن ختتلف بطريقة وإن ينجزه فهو أمره، ينجز ال الرب
دوما اإلنسان جيب أن يأخذه الذي العامل يتكون من الرش، السعادة؛ .فضًال عن أن

عنه. مسؤول باحلسبان، ألنه
خلق للعيوب، وليس  للطبائع األصيل املالك الرب،  «إن أُغسطني: قال
اللعنة فاستحق  اخلاصة؛ بخطيئته نفسه أفسد هذا لكن وجه. خري عىل اإلنسان
احلرة اإلرادة  استعامل  سوء عن  نشأت هكذا . .  . وملعونني فاسدين وأنجب
ال شقاء وسط البرشي،  اجلنس تقود أن هلا  سيقيض  املحن، من كاملة سلسلة
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الذين أولئك ذلك من يستثنى الثاين، املوت يف النهائي . إىل االندثار . . ينقطع
باخلالص»(5). عليهم الرب أنعم

تأثيم يف أُغسطني إىل بالنسبة يكمن معنى، بال يبدو الذي احلدث، معنى إن
له تتاح كي  طيب خاطر، عن والباليا املصائب حيتمل أن الذي جيب اإلنسان،

الرب. يف ملكوت املشاركة
أويِزبيوس. قال كام والكنيسة، فيها الدولة تتحد واحدة مدينة إذًا هناك ليس
الرب ملكوت األرض عىل  الكنيسة وجتسد ودنيوية؛ إهلية مدينتان: هناك  بل
املقاييس. يضع هو من اإلنسان وليس الرب ألن اخلاص ويكون هلا زمنها اآليت،
وجودًا هلا وضمن الرومانية، اإلمرباطورية عن الكنيسة فك يف أُغسطني نجح
كاندثارها األرضية، املدينة ينتظر  الذي املصري  كان  ومهام هبا. وخاصًا مستقًال
املؤكد السيايس الوجه هو هذا معها. الكنيسة إغراق تستطيع لن فإهنا املحتمل،

األُغسطينية. للتأمالت
يف السامء»(6) ومملكة «ملكوت املسيح هي بكون الكنيسة أُغسطني إيامن يندرج
ذلك حتى به قد آمنت املسيحية كانت ما كل رأسه عىل ويوقف الالهويت، اإلطار
موضوع إىل لألمل  موضوع «من امللكوت: حّول ألنه  امللكوت،  حول الوقت 

املغري»(7). سحره األلفي امللكوت إىل وأفقد الشوق للتملك،
يذوي ويموت. فيه األمل فإن أمره، وانتهى حدث قد بلهفة ننتظره ما كان إذا
سعيد انتظار مستقبل يبقى حتقق. أن بعُد، ألنه سبق عليه آمالنا، نعلق ما فليس
انخفض القصد حتقق فإن وقصدًا، اجتاهًا ويعطي لإليامن توتر، يف حالة  الروح
نحو اإليامن وّجه املرجتى، الرب ملكوت الكنيسة حمل أُغسطني أحل ملّا التوتر.

حد. أبعد إىل بأمرها مشكوكا خدمة املعنى، هبذا له، قدم مؤسسة،
يستمد ممثلوها إذا مل الكنيسة، ذلك مؤسسة بام يف بمؤسسة، اإلنسان يؤمن ال
لدى حدث مثلام متعالية، قداسات هالة يلبسوها علوية، ومل قوى من رشعيتهم
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زعموا التي السلطة من األمر أول سلطتهم البابوات اشتق فقد تكريس البابوية.
عىل له نوابًا الحقة أزمنة يف أنفسهم اعتربوا ثم إياهم. منحها املسيح أن يسوع

يقولونه باسمه. ما األرض، يقولون
وعيها مسبوقة، غري بطريقة، فقّوى الكنيسة، مع الرب ملكوت ماهى أُغسطني
وجود وقال باستحالة الرب، ملكوت هي بام اإليامن عىل قوامة وجعلها لذاهتا،
لعقيدهتا نقد أي يف  ورأى الكنيسة» خارج خالص «ال خارجها،  خالص أي
اإلهلي، للملكوت ومكانًا الكنيسة أسطورة جعل أُغسطني  حمتملة. غري هرطقة

دونه»(8). من ستنطفئ اإلشعاع، «وكانت عىل وقدرهتا ألقها منه تستمد
حني ويف تشك، فال األسطورة أما  باليأس، بل بالشك،  اإليامن يصاب  قد 
حتى اليقني،  له األسطورة تقدم لإليامن، وتأويالت تفسريات الالهوت يقدم
يفرس وعندما اإليامن»(9). إنجاب  هو األسطورة  هدف «إن القول: ليمكننا
مصدره يكون باملعنى امتالءها فان ملكوتني، بالرصاع بني أحداث العامل أُغسطني

األسطورة. أي الرب، فعل عندئذ
ملكوت ملكوتني: من الرومانية املسيحية اإلمرباطورية تكونت أُغسطني، منذ
قوة تكون أن عن  روما أقلعت  القسطنطينية. ومركزه العامل،  وملكوت الرب،
باملقابل عنها. وتنامت الطوعي أوغوستولوس رحيل رومولوس عقب سياسية
قّوام هناك يكن مل أنه خاصة مقررة، سلطة ألسقفها للكنيسة حتى صار مركز إىل
ترؤس أن يعجل األشياء من منطق وكان قسطنطني. زمن روماين عىل الكنيسة يف

صفوفها. له من خصوم بروز القيرص هلا أيضًا
أول م) 461 و 440) بني عامي منصبه مهام تسلم الكبري، ليون األول، كان
قاطعة بطريقة سّوغ وقد القيادة لروما. رصاحة بإعطاء روماين يطالب أمري كنيسة
املسيح زود أقواله: حسب املدينة. بصفته أسقف له األولوية تكون أن جيب ملاذا
روما وألن أسقف اآلخرين. تالمذته فوق بذلك فرفعه سلطته، بكامل بطرس
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فوق بدوره  يرتفع الذي خليفته يكون  أن جيب  فإنه بطرس، كريس عىل  جيلس
اليوم. إىل األمر صار عليه ما وهذا بأرسها. الكنيسة خلري ويعمل األساقفة، مجيع
اإلمرباطورية دين رجال كبار عىل وقفًا باألصل  فكان  الرشيف، «بابا» لقب  أما

امليالدي. اخلامس القرن روما يف استأثر به أساقفة ثم الرشقية،
أن إىل استمر الذي البابا والقيرص، بني بالرصاع بأكمله الوسيط العرص انطبع
باملسيحية نفسها الرومانية اإلمرباطورية وربطت التقريرية. اجلانبان سلطتهام فقد
روما قيرص فكرة تداخلت ثم املقدسة. الرومانية اإلمرباطورية  إىل وحتولت
رشعية خليفة نفسها اعتربت أملانية إىل قيرصية لتتحول مع امللكية األملانية، الغربية
وكانت األبدية، إىل املسيحية، ذلك شأن يف طمحت، شأهنا التي لإلمرباطورية،
منذ أي طويل، وقت نفسها منذ روما أسمت جانبها، كونية. ومن طبيعة من مثلها
تتعني، من أن األحداث  مجيع عىل كان بذلك، اخلالدة». «روما أُغسطني، زمن

رومانية. كأحداث مسيحية األزمنة، هناية وإىل اآلن
األعداء من املسيحية محاية اإلمرباطورية واجب من صار العالقة،  هذه يف 
وعدل بسالم اإلنسان وقيادة الشعوب، بني اإليامن ونرش واخلارجيني، الداخليني
الدنيوية، فكان من هذه الشؤون مسؤوًال عن القيرص غدا لقد الساموي. هدفه إىل
ويقدس ويمجد  الكنسية، املسيحية/ القداسة من رفيعة هبالة  حياط أن  احلتمي
ضامنة القيرصية تعد ومل السامء واألرض. بني ووسيط معًا، آن يف وكاهن كملك
العظيم احلامل نفسه الوقت يف صارت «بل السياسية، اإلمرباطورية وحدة وحسب
بالقدرة واملتفردة للجميع، وامللزمة يشء بكل املحيطة الدينية،  الكنيسة لوحدة
للمقدسات. تدنيس هو القيرص يستهدف هجوم أي إن منح اخلالص»(10). عىل
عىل السيطرة  القيرصية تشارك التي البابوية، هو للكنيسة آخر حامل ثمة لكن
أبدي»(11). حب وحدة يف سوية وتعمالن إهلي،  رس بنعمة «فتتداجمان  العامل،
وقوع وكان الزاهية. الصورة هذه عن  االختالف أشد احلقيقة اختلفت
إمكانية من وزاد التوليفة، هذه ظل يف حتميًا والبابوية  القيرصية بني الصدام
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السابع، حاكام والبابا غريغور الرابع هنري القيرص مها: رجلني يف جتسده حدوثه
توسيع عىل بمفرده، كل والعامالن، السلطة، إىل كالمها  النّزاعان اإلمرباطورية
يف النصف «نزاع الصالحيات» اسم حتت التاريخ رصاعهام دخل واللذان سلطته،
هذا احلق يف النظام حول هائل رصاع وحتول إىل احلادي عرش، القرن من الثاين
والبابا القيرص بني املواجهة بسبب الناس،  وعي  يف رؤيوية سامت محل العامل؛

املسيحية. القوى وتصارع
دهرنة حقبة تصلح نفسها، عقب وأخذت اسرتدت وعيها قد الكنيسة كانت
شاغيل تعيني حقه يف عن يتنازل القيرص جعل من األمر أول بد ال فكان مشؤومة،
بيعًا املناصب هذه تداول منع ومن رئيس األساقفة، وصوال إىل الكنسية املناصب
وحظر زواج الكهنة متزوجون، صلوات يقيمها كهنة إىل االستامع وحظر ورشاًء،
بوجه عام،ألناحلياةواملهامالدنيوية جيبأنتكونحمرمةمستقبالعىلرجالالدين.
الرب «أن وقرر: العجرفة عن تنم بطريقة األسس هذه السابع غريغور وضع
البابا أقدام  األمراء تقبيل مجيع وأن عىل . . الرومانية . الكنيسة أسس الذي هو
الرعايا . وإعفاء . . القيرص إقالة البابا حق من وأن . . . اخللق مجيعًا وحده، دون
سمع أن للعامل سبق قد يكن ومل الظاملني»(12). للحكام بقسم الوالء االلتزام من
ويضع القيرص العامل، عىل السيطرة نفسه فيها حق البابا يعطي كهذه لغة قبل من

تابعًا له. ترصفه وجيعله حتت
أنك يبدو حق أي عليك أنكر  . . . » الفور: عىل  الرضبة الرابع هنري  رد 
رئاستي بحكم  عرشها عن تنزل  أن وآمرك البابوية. بفضل  اآلن حتى  امتلكته

تأييدها»(13). شعبها عىل وأقسم الرب التي أعطانيها روما، ملدينة
األزمة ،فبلغت له؛ الوالء قسم من رعاياه وإعفاء بحْرم القيرص غريغور رد
عىل الرابع هنري لعبته، غريغور شاركوا الذين األمراء أجرب عندئذ، ذروهتا.
وأدى شهريًا، م) 1077 (عام كانوسا  إىل حجه صار وقد البابا. غفران طلب 
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بعد اهلدوء، تعرف مل السياسية الرجلني عالقات أن غري عنه. احلرمان فك  إىل
اللذان السيفان، وأخذ ضد ملكوت. وصارع ملكوت فظيع يشء بينهام وقع أن
اآلخر، والبابا حيمل أحدمها القيرص إن وقال عنهام حتدث قد اإلنجييل لوقا كان
الرب. إقامة ملكوت هدف: أسمى أجل من جمتمعني أن يقاتال عوض يتقاتالن

يدنساهنا. اآلن مها وها األسلحة، الرب أعطامها لقد
لألحداث، والكنسية السياسية  التعقيدات عىل شاملة نظرة إلقاء نستطيع
تلك عن يفصلنا الذي الكبري الزمني  البعد بفضل أسباهبا،  حتديد نستطيع كام
سقوط إىل عاجزين الرصاع حائرين حياله، ونظروا ذلك معارصو وقف احلقبة.
من برهة بعد الكونيتني.  القوتني  تنازع ضحية  املقدسة الرومانية اإلمرباطورية
موقفه: يصف للقيرص، املوايل واملؤرخ األسقف فرينسينغ، فون أوتو كتب ذلك،
شفا عىل كانت التي اإلمرباطورية، أصابت  الكنيسة،  يقصد أهنا،  يف  شك «ال 
الذي أجزائها: أضعف يف أوضاعها، بسبب وهّشة حروهبا، بفضل صلبة هنايتها،
من الكثري معها جتلب األيام هذه عاصفة إن باختصار: . . الروماين . امللك هو
فائق االنقالب هبذا . . . عىل أجسادنا وأرواحنا واالنقسامات واألخطار البالء

.(14) «. . االكتامل إىل االندثار. من الزمن انعطف األمهية،
من هوهنشتاوِفن الثاين من فريدريش أمىل التاريخ الذي الثنائي الثاين تكون
مرت قد كانت  هذان، اصطدم وملا اخلامس. وإنوِسنس الرابع غريغور والبابا
السلطتني هاتني  بني األخري  وكان الرصاع، وانتمى هنري، عرص عىل  عام مئتا
أنه خاصة سابقه، من وحّدة دويًا يكون أقل أن دون آخر، عرص إىل الكبريتني،
اقترص عىل وإن رؤيويًا، طابعًا ومحل الغرب السيطرة يف أيضًا حول املرة هذه دار

احلرب. ميدان وأوصل طرفيه إىل إيطاليا،
النورماين/ امللك ابنة كونستانس وزوج  فريدريش  والد الرابع، هنري كان
متعدد املواهب االبن ترعرع حيث صقلية، يف النورمان مملكة قد احتل الصقيل،
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هنري موت بعد العرش عىل رصاعات شهدت قد أملانيا وكانت وطن. له وصار
يعمل إلعادة امللك، وأخذ تويل يف نجح فريدريش لكن م) 1197) عام الرابع
منطلقًا هدفه لتحقيق سعى وقد بالتفكك. املهددة العاملية أبيه ترسيخ إمرباطورية
اإلمرباطورية أمراء فيها ينازعه ال مطلقة بطريقة حيكمها كان التي صقلية،  من
كانت دولة الكنيسة، التي عىل خطرًا يشكل املخطط ذلك نجاح كان األنانيون.

األملانية. واإلمرباطورية صقلية بني ستحرص عندئذ
دولة حساب عىل أرضيًا ببعض ربط مملكتيه بعضهام الثاين فريدريش حاول
تعذر فلام حمتومًا؛ بينهام احلرب نشوب فكان ذلك، من منعه البابا وحاول الكنيسة.
نصف أباد ألن وباء م) 1227) عام الصليبية احلملة يف فريدريش الثاين اشرتاك
فقط وقصد واحد لعام احلملة أرجأ أنه رغم الرابع، غريغور البابا حرمه جيشه،
صليبية محلة ضمن م) 1228) املقدسة األرايض إىل التايل العام يف املقدسة الديار
األوىل بالدرجة  أدارها التي البارعة الديبلوماسية جعلت اخلامسة. هي جديدة
عن يتنازلون املسلمني جعلت األملانية، األخوية معلمي كبري سالزا، هريمان فون
ويسلموهنا إىل بالبحر، وطرق اتصاهلا املقدسة والنارصة حلم وبيت القدس مدن
تظاهرة يف خطوته البابوية القدس، فرأت عىل نفسه ملكًا أعلن الذي فريدريش،
االحتفالية املناسبة هذه يف بتالوهتا أوعز التي الصلوات وعّدت للقوة، وقحة
نجح وقد كنيس. حرم حتت مايزال كان فريدريش ألن هلا، فظيعًا استفزازًا

الصلوات. عن بالتخيل سيده إقناع يف سالزا هريمان فون
عىل رفع وأجرب البابا بأرسه، العامل القيرص يف مقام يف فلسطني النجاح ورفع
ليقرتب اللومباردية،  إيطاليا  شامل  مدن أخضع  أن إال منه كان فام عنه. احلْرم
إىل اإلمرباطورية حدود وينقل السياسية، أهدافه من حتقيق أخرى مسافة بذلك
احلْرم الرابع، غريغور خليفة الرابع، إنوِسنس البابا فرض الكنيسة. دولة حدود
اهتمه كان وقد كقيرص.  منصبه من م) 1245) عام أعفاه ثم جديد، من عليه 
رد وطاغية. للسالم ومزعزعًا يالحق الكنيسة، هرطوقًا واعتربه بقسمه، باحلنث
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صربي الشديد جعل قائًال: «لقد البابا عىل تدبري واحلازم، بقوته القيرص، الواعي
هنا القتال مازال مستمرًا كان مطرقة». اللحظة منذ سأصري لكنني مني سندانًا.
السادسة يف الرور، هنر أبوليا عىل يف م) 1250) عام القيرص مات وهناك، عندما

العمر. من واخلمسني
اإلطار جتاوز ملا رؤيوية، سامت إىل افتقر الكونيتني القوتني رصاع  أن  لو
كان ألنه سالحًا، الرؤيوية التصورات الرابع غريغور البابا استخدم العادي. 
جرى فقد حيوكه. ديوانه كان بام فعًال يعتقد كان فهل عسكريًا. األضعف اجلانب
الرتبة يف النمو الكنيسة من ومتكنت رميات بالرأي العام، ومقصود واسع تالعب

جملجلة. رؤيوية أصوات جلبة املعارك وخالطت للعرص، األلفية
هذا باهلرطقة. بأن اهتمه سمعته للكنيسة، وشوه فريدريش عدوًا غريغور عّد
القيرص أن زعم بل احلد، هذا عند يقف مل البابا غري أن لالحتامل. كله كان قابًال
عىل قرب وعالمة الرؤيوية، النبؤة مسخ  فيه يتجسد شخص الشعوب) (سوط
املؤمنني خّطأ الذي ذاته، الدجال املسيح هو يكن مل إن  الدجال املسيح قدوم 
حول أساطري كذلك البابوية الدعاوة اخرتعت الرب. البن العذرية بالوالدة 
مسيحيًا قيرصًا الوثنيون، العرب أو املسلمون، العرب خيدم حيث الرشقي، بالطه
أن هلم أرادت البسيطة، خمصصة لذوي الرسائر مادة اإليامن قدم هكذا كاثوليكيًا.
تقول كام الفساد، ديدنه وملعونًا رهيبًا وكائنًا الشيطان، تلّبسه كائنًا يف القيرص يروا
األرضية الكرة القيرص أفسد لقد (1250 م). سنة وفاته يف عام صدرت نرشة
الرب حيب جيدًا مسيحيًا كان و«لو . . . وأبيقوري وهرطوق منشق فهو بأرسها،

اإلمرباطورية»(15). يف األحياء بني قلة أمثاله لكان وروحه، والكنيسة
والءه وتكررًا مرارًا وأكد التلفيقات، هذه مقاومة عىل القيرص ودأب
وفاته عقب اإلمرباطورية اهنيار بعد حوله. تباينت معارصيه آراء لكن للكنيسة.
إىل رجل الناس تاق قيرص، زمن خميف» فيه ليس زمن «وبداية طويل: بزمن غري
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والعمل الفوىض، يف والغارقة  املتناثرة اإلمرباطورية أجزاء  مللمة يستطيع قوي
لصيانة السالم.

لبعض االختفاء آثر بل يمت مل أنه الثاين، شاع  فريدريش  وفاة أعلنت حني
أهنم وزعموا إليه، الشعبي احلنني  هذا كثريون خمادعون استغل وقد الوقت.
يف انتقل ثم الشعب، يف بجذوره القيرص بعودة اإليامن رضب  «فريدريش».
برباروسا، األول فريدريش أحد، إىل جده ال يعرفه ما هذا بأية طريقة. النهاية،
مئة كل مرة يستيقظ لكنه جبل، عىل ظهر مغارة يف األيام البعيدة تلك منذ الراقد
جديد من يعود ثم اجلبل، فوق حتوم مازالت الغربان كانت إن قزمًا عام ليسأل
فإن اليوم، نائًام مازال تفعل ذلك. وألنه إهنا مازالت يقول القزم: أن ما النوم، إىل

والعدل. السالم بدوره ينتظر فتئ ما الغرب
اضطراب يف خالله  العامل غرق الذي عرش، احلادي القرن إىل اآلن نعود
أعىل يف استمرارًا امللكوت ضد امللكوت رصاع العتربنا  أردنا، لو عظيم.
القرن كان النهاية. تعلن زمن رهيبة رسية وألحداث العرص لفظاعات املستويات
العارش القرن  أعقب الداخل، من االضطراب  أشد مضطربًا  قرنًا  عرش احلادي
الكارثة من وفزعوا الشيطان فيه، تبدأ سيطرة أن خيش أناسه الذي امليلء باملحن،

اهلاوية. والعامل إىل باإلنسان التي ستلقي
املخاطر عىل ردوا خالهلا كاملجانني، فيه البرش تسكع أزمنة الدوام وجدت عىل
عىل انكفؤوا أو احلروب؛ بينها واألنواع، األشكال خمتلفة وانفجارات باعتداءات
تساعدهم العتقادهم أهنا الصالة والتأمل، يف أنفسهم وأغرقوا بصمت، أنفسهم
تفسريات تغيب كهذه، أزمنة يف قد حتل هبم. التي النوازل وجه يف الثبات عىل 
احلياة يف منضويًا نفسه اإلنسان رأى الدؤوب. التقيص ويستعيص العقالين، الفكر
حقائق وجود من التيقن  فأراد الواقع، يف وعاش السامء.  إىل فتطلع األرضية، 
وجعلتها الكتاب، يف كلمتها كتبت التي فكان الرب احلقيقة الكرس، تقبل صلبة ال

الوعظ. اإلصغاء إىل أو القراءة يستطيع إنسان لكل متاحة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


109
والعامل الكنيسة اإلنسان يف ملكوتان:

املحاولة من  الفهم عىل وعصية غامضة والرتابطات الكلامت بعض  بقيت
رجال من حمدود غري عدد ويفرسها. ونذر يرشحها تأويل إىل واحتاجت األوىل،
عظيمة دربة الكلامت، فاكتسبوا من احلقيقة متح هي حمددة ملهمة الكنيسة أنفسهم

املدرسيون. السكوالستيكيون: منهم وخاصة ذلك، يف
وإرادته احلياتية خربته فيه تتشابك برأي، نفسه، الوقت يف ُيديل، ُيَفّرس َمْن
خربته وتطابق اآلخرين، آراء آراؤه توافق وعندما ونياته. ورغباته وأهدافه
أمرًا أُغسطني أنجز وقد وملزمة. عامة تصري فإهنا وقناعاهتم، خرباهتم احلياتية 
يتجسد إنه التي قال الكنيسة، إىل ألفي أريض إهلي بملكوت األمل ّحول كهذا، ملا
يقاسمونه الذين أولئك وحقيقة وحده حقيقته تلك حقيقة أُغسطني، كانت فيها.
بوصفها املدانة األلفية، النزعة الدين العمل لطرد رجال عىل صار منذئذ، اقتناعه.

عقول الناس. هرطقة، من
يف قرؤوا فقد كثرية. حاالت يف ذلك عن خمتلفة كانت الناس  حقيقة لكن
الشيطان. فيه ويقيد عىل األرض، عام ألف طوال يقوم إهلي، ملكوت عن الكتب
رجال بعض عامل أن إذًا عجب ال الكنيسة. عن يشء باملقابل، أي جيدوا، ومل
أو آراءهم، مشاركتهم نفسه الوقت يف ورفضوا باحرتام، الكنيسة  رجال الفكر
عىل نعتقد، كام أكرب، بصورة هذا ينطبق تلك.  أو النقطة هذه يف هبم اإلقتداء
والعامل العامل هذا إىل واحد وقت يف الكنيسة بانتامء القول اهلواة. ليس الالهوتيني
عىل يقدر من فليفهم هذا صحته: من التأكد يصعب تركيب فكري سوى اآلخر

يرغب فيه! من فهمه أو
يف أُغسطني رأى وإن قرب حدوثها، الواقع حقيقة يؤكد املنتظر امللكوت كان
رؤية إىل بذلك نعود العادي، التقويم زمن وليس الزمن» «امتالء األلف السنوات
والتصورات والتوقعات اآلمال فيها شعبية، ختتلط حتتية من زاوية انطالقًا األمر
مرعبة، بدت قد احلقيقة؟ بدت  فكيف  التوضيح. عىل  وعصيًا شديدًا اختالطًا

العروق. يف الدماء جتمد جتعل وخميفة، موحشة
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وخرجت العارش،  القرن هناية يف  جديد من الفايكنغ محالت تعاظمت
فرأى اإلنجليزية،  الشواطئ ضباب من األخرى تلو املرة املرعبة التنني قوارب
الدجال. املسيح به يقوم الذي املهلك العمل بداية فيها فولفستان يورك أسقف
وكان بمؤامراهتم، النبالء دمرها والفوىض بعد أن اجلوع يف تعيش فرنسا كانت
لعبادة الرقى العراء يف تتجمع البرش من هائلة كتل وكانت هلا. رضوريًا السالم
فقد أقرص، فرتة تعيش والناس هنايته، العامل يسري نحو كان «ملا املعجزات: وترقب
واألديرة، الكنائس ينهبون ورشعوا نفوسهم، وحيرق يتآكلهم طمع رهيب أخذ
الكنيسة أوضاع أشارت باملقابل، بعضًا. بعضهم ويقتل بيمينهم، وحينثون 
وقوع قرب إىل الفاسدة، وعاداهتا دنيوية، صفقات عقد إىل  ونزعتها املنحطة،

قاسية». بإصالحات قيام البابوات الرضوري من وجعلت والكارثة، االندثار
وإن العقود، هذه مؤرخي أعظم غالبر، رودلف  الربغوندي الراهب  كتب
وإيطاليا، غاليا احلرائق يف عن بالتصديق، جديرة كتاباته يعّد ال علم التاريخ كان
أمري إىل املوت حتى اخلائف باألرض، والتجأ الشعب روما نفسها «سويت حيث
يتفق وعرضًا». طوًال رسدينيا يف الزنادقة طاف «بينام بذنوبه؛ كي يعرتف الرسل»
ألف بعد قيوده «سيفك الشيطان التي أكدت أن يوحنا، القديس نبوءة مع هذا
رسدينيا، غري أخرى أماكن يف  الزنادقة مصادفة املمكن من كان بأنه علًام عام» 
حمدد وبيد بيت يف ليًال يلتقون املراجع «إهنم أحد يقول مكان. كل كانوا يف ألهنم
صورة يف بينهم  فجأة يظهر أن إىل الشيطان  بأسامء  ويتغنون مصباح. منهم كل 

الرش». وأينع حب األقربني األخرية، مات ويضيف: «يف األيام حيوان».
زلزلت م) 1000) عام الفصح بعيد االحتفال لوثريون  رهبان أراد عندما 
عىل صفحة طوال أشهر ثالثة مرئيًا بقي مذنب بعد حني وظهر األرض زلزاهلا
ثم السامء، من األكرب القسم وكأنه يمأل ظهر نوره إىل درجة أن مضيئًا «بدا السامء:

الديك»(16). صياح عند اختفى
فيضانات، حرائق، جماعات، الفايكنغ، هجامت أرضية، وهزات زالزل
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مع تتفق التقارير تفاصيل كانت مهًام إن ليس الخ. . . . شيطانية تعزيامت جفاف،
الذي ذاته، الرؤيوي السيناريو دائام نصادف وأننا هبا، آمنوا الناس أن املهم الواقع،

م). 1000) عام العامل ألنه قال بزوال إال رؤيويًا نعتربه ال
كانت كذلك، فقد نعم. األحداث نذر النهاية؟ كانت هل الناس؟ صدق هل
االندثار كان مستحيًال. كان تفسري آخر أي وألن كذلك، تكون أن عليها وكان
األبدي. الرب ملكوت لظهور رضوري العامل زوال وألن امتأل الزمن ألن وشيكًا
القديسني، واحلكم مع األرض عىل ملكوته إقامة املسيح كي يستطيع العامل سيزول
بدورهم يتوهوا أن الكنيسة آلباء يمكن أال بأُغسطني. نكاية عام ألف طوال 
حيدث مل يتوهون؟ ال تراهم أم احلقيقة؟!  عن البحث عند الضالل،  دروب يف
السامء. تنشق ومل سوء، يمسه أن دون حاله عىل العامل وبقي يف الواقع. أي يشء
احلظ: حلسن كان أنه غري صحيحة. القرن كانت غري منعطف أن نبوءات تبني لقد
آلالم نفسه، بالقدر عظيمة أخرى، نذرًا رأوا  نفاذ، بفكر متتعوا كثريون «رجال
ستفصح املعجزات هذه مثل إن وقالوا املقرتب، األلفي امللكوت آتية مع السيد
حتل م) 1033) لعام املوافقة املوت، لسنة إن العودة األلفية قريبا»(17). نفسها عن

املولد. عام حمل هنا
ميلء طريق عىل هلا مثيًال رأى أن ألحد يسبق  مل حجاج مواكب توجهت
يف كسوف الشمس وأوصل السيد. موت مكان املقدسة، املدينة نحو باألخطار
راقبوا الذين كل ألن إىل ذروته، األفئدة وجزع «اضطراب م) 1033) العام هذا

للنهاية»(18). اإلعداد غري ال عمل هلا أنه الوقت نفسه يف آمنوا الظاهرة
غالبر تنهيدة ارتياح: رودلف الراهب فأطلق للنهاية، يعد يكن مل الرب لكن
آالم ليوم األلفية الذكرى بمناسبة تضحك املضيئة والسامء الغيوم «عندما بدأت
الفرنسية جتمعًا أكيتان أديرة ورؤساء أساقفة ونظم لطيفة». نسائم سيدنا، وهّبت
رعاة توجيهات «إلطاعة االستعداد: حيدوهم بفرح، إليه الناس تدفق شعبيًا
الضياع املستقبيل وخشوا السابقة املحن تأثري حتت مجيعهم كانوا ألهنم الكنيسة»
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كانوا األلفيني، الذين إىل بالنسبة مّرة أمل خيبة االندثار وقوع عدم مّثل للوفرة.
تنفسوا أن هؤالء الظن إىل نميل كنا وإن هناية. رعب بال عىل مرعبة هناية يفضلون

أخرى. مرة الصعداء، بدورهم
القرن يف جليًا بروزًا األلفي، يف تلوينها للمسيحية، وخاصة الطابع احلريب برز
رؤيويًا. عندما بعدًا ضده أخذ الرصاع عىل اإلسالم، الذي ومتحور عرش، احلادي
املسيحية أصاب العامل، إىل اجلديد بالدين السادس القرن أواخر  يف حممد  تقدم
خاتم نفسه هو وإنه يقال، كام بشري، نبي، املسيح إن حممد قال واحلرية. االرتباك
وروح وابن أب ثالثة: إىل التقسيم يقبل ال اهللا وإن اهللا، إله إال ال إن وقال األنبياء.

تعدد آهلة. التقسيم هذا وإن يف قدس،
العامل، يف اإلسالم انتشار رسعة  بسبب رصيح رعب إىل االرتباك تصاعد
جيادًا ويمتطون السيف، يمتشقون الذين  والفرسان  السلمية، احلمالت بفضل
(اجلهاد) مقدسة حربًا خيوضون كان املسلمون النبي. حتمل راية رسيعة كالريح،

السيوف». بجنة «حتت ظالل نبي وعدهم إطاعة ألوامر
من الغريب فالقسم إىل سورية، العربية اجلزيرة من املسلمني جيوش انطلقت
دون استولت، حيث إسبانيا، جبل طارق ودخلت مضيق عربت ثم إفريقية، شاميل
عند أعوام ثامنية بعد تقف أن قبل عليه، وقضت القوط الغربيني عرش عىل مشقة،
من املطرقة، مارتِل، متكن شارل حيث الفرنجة، مملكة وتتوغل يف البرينيه، جبال
شبه إىل الرتاجع أجربهتم عىل هزيمة هبم وأنزل وبواتييه، تور عند زحفهم وقف

إسبانيا. شاميل منها استبعد دائمة سيطرة فيها ليقيموا جزيرة إيبرييا،
العرب عىل أطلقوه لقب وهو املور، أن منهم كره عىل املسيحيون عرف
تكون بينام احلربية.  مؤهالته رغم ومتمدن مثقف متحرض، شعب واملسلمني،
خليفة مع  باملقارنة تكن مل بربرية، صغرية  ممالك من املسيحي األسباين الشامل
املراكشية العشائر باألمس كانته عام خمتلفًا  شيئًا الثقافة ورفيع القدير قرطبة
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الفرنسية(19). اجلمهورية رئيس إىل بالنسبة
متتلك مل  للغرب، رضوري يشء إىل األندلس أو اإلسالمية إسبانيا حتولت
وشعرائه وصوفييه، ورياضييه، فلكه، وعلامء ألنبيائه،  مثيًال املسيحية أوروبا
غوته عن صورة  «وهو صغرية: مورية دولة  حاكم لدى كان وقد  ومؤرخيه.
كانت مكتبة بينام مكتبته، يف ألف كتاب أسبانّية أربعون فايامر مدينة يف إسالمي
واثنني مئة مل يتجاوز عددها أن رغم من كتب، الشهرية تتبجح بام متتلكه ريبول دير

كتابًا»(20). وتسعني
اإلقويني، توما وصفهم كام (الوثنيني) هؤالء ضد املعركة إىل املسيحية نزلت
طبول دقت حني القرن احلادي عرش، قرب هناية فلسطني ثم يف أوًال يف إسبانيا
مرة الرب دخل أبناء بذلك، م). 1099 - 1096) عام األوىل الصليبية احلملة

الدجال!». الرؤيا «مسيح ضد املعركة أخرى
عىل حتى اجلاذبية  من هائًال قدرًا وثقافتهم وعلمهم املوريني فن مارس
يوم ذات هلم سيسمح كان إن منهم إيامنًا األقل تساءل بينام املؤمنني. املسيحيني
كان أخريًا، التزوج هبا. يف يامنعون العرب يكن مل مورية نرضة، فتاة من بالزواج
بدوره. ممكنًا كان األمر الذي زوجات عديدات، امتالك راغبني يف اإليامن ضعاف
نسمة، ألف مئتي بلغ  غرناطة سكان عدد  إن م) 1311) عام  من خرب يقول
األرقام هذه اإلسالم(21). اعتنقوا مسيحيني شخص) سليل 500 (مجيعهم، عدا
اجلاذبية عىل كدليل قيمتها من ينتقص ال ذلك بالرضورة، لكن دقيقة ال تكون قد

وقتذاك. اإلسالم مارسها التي
واملسيحيون مسيحي، بعيد املسلمون فيها احتفل التي احلاالت نادرة تكن مل
كام أخرى. تارة ومسجدًا تارة كنيسة نفسه املبنى استخدموا أو إسالمي، بعيد
القادمني األجانب، الزائرين والطلبة أمام  مرصاعيها  عىل أبواهبا اخلالفة فتحت
عندما اهللينة، زمن اليهود أرثوذكس  شكوى لنتذكر وإننا  املسيحية. أوروبا من
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ال موهبة الشبان املسيحيني أكثر  إن «ياويلتاه، مسيحي:  راهب تشكيات نقرأ
العربية، الكتب بنهم ويدرسون يقرؤون العربية. إهنم غري ولغة أدبًا يعرفون هلم
فرتاهم العربية، من املؤلفات كاملة مكتبات ليحصلوا عىل املال من كثريًا وينفقون

العربية»(22). املعرفة يف متجيد كانوا املدائح حيثام ينشدون
كانتمعارفاملسلمنيتعدكشوفًاعظيمة،مقارنةبمستوىمعرفةمسيحيي ذلك
أيام فائدة. منها التي أفادت أوروبا وهي يف امتداحها، حق عىل الفتية وكان العرص.
الكنيسة. إىل  ننظر أن ما والظالم، بالعتمة والودية املضيئة النظرة هذه متتلئ
كانت تلك مؤسسية. كمسيحية للكنيسة ال الشخيص، املسيحي لإليامن نعم
مبانيها ودمروا الكنيسة، أمالك من القسم األكرب أمموا الذين إسبانيا، ملوك سياسة
املسلمني العرب سيطرة حتطم مل جديدة. كنائس إقامة ومنعوا  كثرية، أماكن يف
حياهلا واستخدمت لنواظمها وضوابطها، وإن أخضعتها متامًا، مؤسسة الكنيسة
الدعوة بحق واالحتفاظ مناصبهم، من وطردهم كتعيني األساقفة معروفة طرائق
العوام من وتشجيع متردات جتارية، املناصب األسقفية وجعل كنسية، جمالس إىل
الالهوتيني تعليقات إىل يستمعون بصمت الذين كانوا الكهنة، آلخر ضد حني

حياهتم. هيدد كان ألن الرد بمثلها الساخرة، املسلمني
وجه التحديات، بشجاعة يف ثبتوا الذين وردية للمسيحيني، أزمنة تلك تكن مل
الرضوري من  جعلت جدًا، سيئة سيئة، أزمنة ذلك من العكس عىل كانت بل
هذه إلجياد معنى. من كله إذا كان هلذا السؤال حول ما عن أخرى مرة اإلجابة
كانت إذا يوحنا. رؤيا املعروفة وخاصة منها الرؤى إىل املسيحيون جلأ اإلجابة،
القيارصة، فإن سيطرة هو (الغول) وكان العاهرة) (بابل يوم: ذات عّدت قد روما
القوم آماهلم، علق (بابل). قرطبة: وصارت واخلالفة، اإلمارة اآلن صار (الغول)

النهاية. يف العدو سيباد، واملسيحية ستنترص أن عىل شأن أسالفهم،
ذلك رؤيوية. بصبغة املصبوغة «حروب االستعادة» خالل بالفعل هذا حدث
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دير من بياتوس اإلسباين الراهب إىل أخرى، أشياء بني به، املسيحيون يدين يشء
بعد بياتوس كتب العرب.  عن والبعيدة السالكة غري كانتربي،  جبال يف لييبانا
فيه زعم يوحنا رؤيا عىل تعليقًا 711 م) العريب (عام الفتح عامًا من حوايل سبعني
قديمة أسطورة كانت تلك مسيحية. إسبانيا جعل الذي هو يعقوب احلواري أن
جثة يعقوب، حول تدور يبدو، كام وتصميم، عمد عن التعليق إىل اآلن ضمها تم
رقية إذًا هناك أن تكون كان جيب هكذا كومبوستيال. منطقة دفن يف أنه يزعم الذي
احلكاية. كام تزعم التاسع، يف مطلع القرن عناء دون عليها العثور تم األرض، يف
اهلشيم يف النار رسيان خربه ورسى املثري، االكتشاف هذا الناس صدق
ثم املقدس، املقام لزيارة أنفسهم هييؤون أبناؤها أخذ التي  بأرسها، أوروبا يف
بعيد وحمفوف إليه الطريق أن رغم قرب احلواري، عىل كبرية بمجموعات تدفقوا
يعقوب، القديس سانتياغو، حيث إسبانيا، غرب شامل إىل يقود وهو باألخطار،

النجوم. حقل وكومبوستيال،
عن تقوى وتعرب وغريهم. املسيحيني لدى قديًام دينيًا عرفًا احلج أسفار تعترب
فاإلنسان اخلالص؛ إىل احلياة املفيض إىل طريق .وترمز وعبادة القديسني، الشعب
يقصده املكان الذي أما دائم فيها. مقام ليس له أرض عىل حاج حمض ليس سوى
مقدسة مقامات يف  يقيم الذي احلاج، إىل منه الرب نعمة تنتقل فمبارك،  احلاج
من يف مترينات ويشارك صامتة، ويتعبد، صالة يف ويغرق الرقى ويمسها، ويرى

ويقدم األضاحي. نيل الغفران، أجل
ويسمعه يراه أن ويريد مادي، هو  ما إىل حواس له ككائن اإلنسان حيتاج 
تستخدم كيف  دومًا الكاثوليكية الكنيسة  عرفت  وقد ويشمه. وحيسه ويتذوقه
منظر وكذلك  إنجيلية،  وكائنات  ألحداث املنحوتة أو املرسومة الصور بذكاء
األجراس، ودوي الغريغورية، اجلوقات وغناء البخور، ورائحة اخلزائن النفيسة،
اجتاه يف وحركة إنسانية، عن حاجات تعبريات مجيعها وهذه املقدس، والقربان
خالهلا من نفسه  املقدس يمثل  اإلهلي، التجيل ملعنى حسية وخربة اإلنسان،
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الذي تقدس املكان الرقى، فهي تؤثر عينها الطريقة هبذه اإلنسان. عىل ليستويل
حتفظ فيه.

األول املوقع املركزية»  األرض  و«نقطة  يسوع  قرب مكان القدس: حتتل
اآلن ومن روما، يف وبولس بطرس احلواريني قربا يليها املقدسة، األماكن بني
املسلمني، قبضة يف والقدس كومبوستيلال. دو سانتياغو يف يعقوب قرب فصاعدًا
املسلمني أن ملوك صحيح مرة. ذات باحتالهلا وقاموا سانتياغو هيددون الذين
ذلك إبقاء مع جيوز ال لكنه سانتياغو، القدس وباالنتقال إىل إىل باحلج يسمحون
هؤالء، الظالم» «أبناء إبادة من بد وال  سيوفهم، ظالل حتت املقدسة األماكن
عظيمة مهمة هذه صحيح أن من جديد. رهبم نور يشع كي الدجالني» «املسحاء
اخللفية، هذه عىل األبدي. اخلالص أجل من لكنها رضورية شك، دون وصعبة
ضد العرب املقدسة األرض يف للحروب الصليبية االستعداد واحد وقت يف بدأ

يف إسبانيا. املسلمني
يتعاظم. فتئ ما  جارفًا تيارًا لييبانا بياتوس للراهب الرؤيوي التعليق  أطلق
بلد إسبانيا  أن  ليؤكد املناسبة، اللحظة  يف املزعوم يعقوب قرب اكتشافه وجاء
كانت خري وسيلة حلاميته حيمى، فإن كان جيب أن القرب املقدس وألن مسيحي.
لقب وتلقى املعارك مساعدًا يف يعقوب اعترب حني، بعد االستعادة. حروب بدء

املور). (قاتل «ماتاموروس»
شعوب. بني ذلك من وأقل وثقافات»(23)، «أديان بني رصاعًا كان  ذلك 
أن إىل . . . تقّلصها الداخيل اهنيارها وّرسع القادمة، القرون يف اخلالفة تقلصت
لعبت م). 1492) عام بدوره سقط غرناطة حول رشيط عىل أخريًا  اقترصت 
وسانتياغو، دورًا القنطرة، وكاالتزافا، مجعية هي ثالث مسيحيني فرسان أخويات
فيفار، «املقاتل دو دياز رودريغو مماثًال دورًا ولعب االستعادة. حروب يف تقريريًا

قومي إسباين. إىل بطل حتول الذي والّسيد» الظافر
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املقاتلون (7
الدجال املسيح ضد والسيف اإلنجيل

ألف عام منذ حقيقيًا ازدهارًا  شهد األديرة بناء  أن املصادفة قبيل من  ليس
االضطراب أزمنة أخريًا يف أمانًا يقدم املحمّي، املكان فالدير، التقريب. وجه عىل

سواء. حد عىل األرضية الروحي والشؤون املجال يف املتعاظم،
اعتربوه لقد نعم. الدينونة. هناية العامل ويوم ضد حمصنًا موقعًا اعترب الدير هل
السعادة مللكوت استباقًا  جتاهله، يتم ما كثريًا أمر وهذا فيه، رأوا كام كذلك.
اللصيق االستباق  الكنيسة: شأن  شأنه األلفي، للملكوت ومتثيًال والسالم
الرب، أجل  مقاتلني من الرهبان  كان الذايت، وعيهم يف اآلخر. للعامل باألرض

بالسيف. وليس باإلنجيل حاربوا وأن
البرش من مراتب  ثالث وأوجد احلياة، يف إنسان  كل  موقع الرب حدد
إليهم وينتمي املصلون، إهنم: والفالحني. واألمراء، الدين، رجال العامل: يف
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ما إذا الفالحون.  أو العاملون وأخريًا النبالء، واملحاربون والراهبات، الرهبان
أجل من كذلك بل فقط، نفسه أجل من ذلك يفعل ال السالم، فهو املحارب محى
مثله املرتبطني مجيع أجل من يصيل فإنه الراهب، صىل ما األخرى. وإذا املراتب
الشيطان من سطوة لينتزعهم أجلهم، يصيل من أمواتًا. إنه أم كانوا بالدير: أحياء
كغناء احلناجر من والعنيف املندفع «الرجويل، اجلوقة: غناء ينطلق وحيررهم.
آبائهم شأن حماربون أهنم فقراء، أنفسهم خالوا الذين الرهبان، واعتقد حريب. 
بانتامئهم شعروا الرب. لقد يف سبيل حياربون ألهنم منهم أفضل لكنهم وأخوهتم،
الذي اجلزء منها وظنوا أهنم ذلك األريض، وجودهم رغم الساموية اجليوش إىل
ورأوا اللحم»(1). هي التي مملكته يف الرش يقاتل  لكنه شهواته، سجني مازال
إىل أنظارهم بشجاعة سددوا وقد والظلمة، النور بني الفاصل احلد عىل أنفسهم
اإلنسان، خلالص السعي مهمة اجلد حممل عىل الرهبان محل النور. بمعونة الظلمة
بمساعدة وتدوينها، وتفسريها الزمن، عالمات مراقبة عليهم تفرض أهنا وآمنوا

اخلفي. معناها وكشف الكتاب
التي باحلركات وسكينة، هدوء حال يف يكن  مل  الذي الكون، قام بدوره،
مفعمة كانت تعبرياهتا أن يف شك ال الطبيعة، التي ومثله فعلت الرب. له حددها
التناغم هذا كان إذا اخلطط. إىل نظام إهلي حمكم لكنها استندت مجيعهًا باألرسار،
ملنعطف والالحقة السابقة العقود يف  حدث مثلام بشدة، اهتز قد  واالنسجام
إيطاليا، يف كام املدن دمرت حرائق وانترشت األول، وظهرت مذنبات، األلف
إىل عادوا واللنغوبارديون يف رسدينيا،  كام اإليامن عن جادة حادوا واملسيحيون
فعل مثلام األرض، من كاملة مناطق غطت قد واألمراض الوثنية، األعراف 
قد اهتزت واألرض السواحل، رضبت ليموغ، والفيضانات «طاعون النار» يف
دمر قد الربد أو اجلفاف وكان اجلحيم، تنانني انفالت من اخلوف سّوغت بدرجة
أن توشك االهنيار، والطبيعة عىل أوشك قد املنظم للفصول واملجرى املحاصيل،
يطلقها اإلله إنذارية عالمات غري يكون أن يمكن ال كله فإن هذا فوضاها، تعاود
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البرشية. عىل أفلت الذي الشيطان غضب أهنا أو العامل، هناية ُتعلن كي
الرهبان ويصيل الكنيسة تصيل الرديئة. هذه األزمنة يف فعله يمكن الذي ما
بالنعم، الطافحة الرقى ويعرضون والتوبة، بالندم ويعظون وخشوع، باجتهاد
قرب قطعاهنم بعضها إبقاء اإلمكان قدر وحياولون حج، رحالت إىل ويدعون

أن تأيت. التي يمكن األشياء وجه يف بتوتر ويصمدون بعض،
الروماين اجليش لغة وتبنوا البداية، منذ حربية قسامت البندكتيون الرهبان محل
مع قاعة وقاعة الدير نوم اجلنود، غرف مع قاعة نومهم «تتامثل مرتبتهم. وطقوس

واخلطيئة»(2). الفضيلة بني معركة اعتبار أخالقهم ويمكن استحاممهم.
يف الرهبان قاتل وقد والشجاعة.  واالنضباط الطاعة الظافر القتال يتطلب
هي الرتدد تعرف ال التي «فالطاعة وكهنتهم: أديرهتم رؤساء أي قادهتم، ظل
أو أحدًا يقّدرون ال الذين أولئك ملك اخلشوع، واخلشوع من األسمى الدرجة
هلا، أنفسهم نذروا التي املقدسة اخلدمة عليهم وتفرض للمسيح، تقديرهم شيئًا
إحجام يف أو تردد أي ال يعرفوا أن اجلحيم، من خوفهم أو األبدية، روعة احلياة أو
الكلامت هبذه الرب ذاته». من إليهم أمره صدر كأن به متقدمهم، يأمرهم ما تنفيذ
للحرب األعىل القائد هو إن الرب بندكت؛ قواعد طريقة من الفصل اخلامس يبدأ

أركانه. رئيس الدير ورئيس
الشيطان يصارعون إهنم بدورهم. املستوطنون، أو العازبون، الرهبان يقاتل
فردي لقتال إعداد أحسن أنفسهم ليعدوا املحاربني أخوهتم يفارقون  «عندما
اجلسد مفاسد ضد ومعركة «قتال، الراهب: وجود إن عزلتهم». يف خيوضونه

املعنى أيضًا(3). هذا هلا يكون أن ويراد اإلحياءات، حربية لغة هذه واألفكار».
من الغالب يف كانوا  ألهنم  طفولتهم، منذ حريب هو  ما كل  الرهبان ألِف
بمختلف والرصاعات والقتال احلرب اعتادوا األرسية، اخللفية هبذه نبيل. أصل
كفارس، يقاتل عمه أو أبوه أو أخوه دير، كان يف خيدم كان أحدهم عندما أنواعها.
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فكانت األحيان، معظم وسخيفة تافهة ألسباب  حياربونه  أو اآلخرين حيارب
أغامدها. تستقر يف ال تكاد سيوفهم

أجل مقاتلني من كانوا الفرسان فإن الرب، سبيل يف مقاتلني الرهبان كان إذا
املتع الكثرية من الكنيسة، عامل قول حسب ماديته يف مفرط عامل أجل من العامل؛
يتفجرون رياضيني شبانًا كانوا الفرسان هؤالء جدًا. الكبري املادي جدًا والكسب
العراك. احلرب ونّزاعني إىل يف وجمربني وسّكريين وجهلة متهورين وكانوا قوة،
أسقف طرد وقد لبالدهم. أبدية قالقل ومصدر اضطراب قوة كانوا باختصار:
للرش جيشًا له بدوا  الذين  الكنيسة،  من أسقفيته فرسان  مجيع  يوم ذات  ليموغ

للخري. وسيفًا ترسًا يكونوه: أن جيب وليس ما
سيدهم أجل من يقاتلون فكانوا األحرار، غري من أملانيا يف الفرسان نشأ
أغرت إىل درجة ويبالغون فيها ذلك بأفعاهلم، بعد ويتفاخرون يتباهون ثم النبيل،
بموقع يعد كان ذلك فارسًا، املرء يكون أن إليهم. باالنتساب  النبالء إثارهتا 
رشفًا ضمري تبكيت أو خوف دون القتال عىل القدرة دامت  ما رفيع، اجتامعي
الوسيط العرص تراتب ضمن جديدة مرتبة الفروسية تكن مل امتالكه. باملرء حيسن
بقدر متتعت اجتامعية) (طبقة شكلت: بل وحماربني وعاملني، مصلني من املكون

االحرتام(4). من كبري
يف م) 1099) عام تويف - العليا إيطاليا من سوتري وصف األسقف بونزيو
منتظرًا كان ما املسيحية، عن احلياة عنوانه: كتاب م) عام (1090 وضعه مؤلف
سبيل يف املوت «القتال حتى أمور أخرى: بني إنه، الفرسان. أي املحاربني، من
واألرامل الفقراء والدفاع عن واهلراطقة،  املرتدين وحماربة العامة، خري اجلامعة

سادهتم»(5). جتاه باحلسد الشعور وعدم الوالء، بقسم وااللتزام واأليتام،
إنسان. كل إىل قلب البهجة تدخل مسيحية جيب أن بفضائل النص يذّكر هذا
وجود افرتاض يمكننا أو املثل، هذه أجل من العيش النبالء أبناء أراد  ولقد
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يف أما كاملني، برشًا الفرسان كان التصورات، ويف الورق عىل لدهيم. الرغبة هذه
متامًا. ذلك فكانوا خالف الواقع،

حروبًا العرص: واخلصومات ذلك هبا ابتيل التي  املحنة هي النزاعات كانت
بمختلف تتعلق يمكن أن يف سبيل حقوق مزعومة خيوضوهنا صغرية كانوا خاصة
أراٍض، ملكية حول ادعاءات  بسبب األحيان  معظم نشبت احلياة،  شؤون
كانوا ودي، تفاهم إىل يتوصلون ال  السادة كان عندما قرى. أو فالحني، أو 
مطالبه فرض حياول منهم واحد كل كان عندئذ بعض. مع بعضهم يتشاجرون
تنهب وهي البالد عرب مسلحة ُعَصب جتولت لذلك، نتيجة بالقوة. املزعومة
واألديرة، الكنائس يف الكنوز خزائن وتكرس وترسق، القرى، وحترق  املوايش،
حق أما معًا. والبرش باألرض يظفر املنترص وكان  تقتلهم.  أو الناس وختتطف
هبا يسمح ما جلريمة مالحقة حمض باألصل كان الذي  املشاجرة، أو اخلصومة
متزايدة، بصورة فقد أيسء استعامله عليها، ثأر متعارف وعملية النظام القانوين،
كافية تافهة  كانت مهام مناسبة أية وصارت األصلية، وظيفته  عن حاد  أن إىل

العنف. للجوء إىل
من الثاين ِهيْلْمْربِْشت›، النصف ‹َمَري عنواهنا: الوسيط عرص من قصيدة ختربنا
دون الفرسان، عند أحد صبيًا وصار ارتقى شاب عن فالح عرش، الثالث القرن
كانت أهنا أم املشاجرة، حق إىل من بعيد تستند ولو أفعاله كانت إن أن يتضح لنا
األفعال بعضهام عن تفصل نمطي حدود هناك مل يكن حيث هنب، أعامل حمض

بعض.
حجر جلخ األب فيكون نصيب اهلدايا، هلم جالبًا أهله الشاب يزور الفالح
ثعلب: «رسقه فراء األم وتتلقى العامل». يف فالحية درر وبلطة: «أحسن ومنجل
بائع من انتزعهام مزخرفة: «كان قد وكفة واألخت رباط حرير رجل دين». من
فوق واقفًا مرة رآه ذات غني رجل حلال أسف كم ألهله ويروي الشاب متجول».
وخنازيره، وخرافه وأخذ عجوله فعلته، ثمن غاليًا يدفع  فجعله معلمه، مذراة
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هبجة أكن فلم منطقة، عىل  مرشفًا معلمي عينني احلقل: إتالف عىل له عقابًا
هلم كان ما إن احلساء. غري يأكلونه  ما جيدون ال أطفاهلم وجعلت الفالحني،
أدليه من وجار نمل، أو فوق أربطه أو ذاك، وأجلد هذا عني أفقأ وكنت يل، صار
اآلخرين الكنيس واحرتام احلرمان يعد صفصاف. مل عىل شجرة معلق وهو ساقيه

.(6) املساخر من مسخرة غري أيامنا يف
أكثر الفرسان: حيملها التي كتلك أسلحة كان املرء حيتاج إىل يريد، ما لفرض
ويعترب خدمته، يف يدخلهم من  يكسب كان الذين للمشاجرات،  محاسة الناس

قليل. تعرفناه قبل الذي كهذا منطقة» «مرشف بينهم كان اخللق، إذا أسعد نفسه
كان حماًال. ذلك التي أصبح بقاؤها األحوال، هلذه هناية من وضع البد كان
العيش عىل  رعاياها من واحد كل إجبار تستطيع قوية مركزية سلطة يتطّلب
منهام ينتزعها أن قبل كهذه، قوة يمتلكان امللك والقيرص كان ويف أملانيا، بسالم.
فريدريش موت عقب وتنهار قواها القيرصية وتفقد ألنفسهم، ويّدعوهنا األمراء

م). عام (1250 الثاين
إىل املمزقة فرنسا، يف طويل وقت منذ التقريرية قوهتا قد فقدت امللكية كانت
يكن مل اخلصومات. وباء مواجهة عن والعازفة والعاجزة عديدة إقليمية ممالك 
امللك وظائف  وانتزعت للمهمة، الكنيسة فتنطحت هنا، السالم ضامن  امللك
العارش القرن منعطف يف توجيهًا أصدرت ثم اإلهلي، السالم الرئيسة، وأعلنت
خالل من وليس قانونيًا الشجارات بتسوية فيه أمرت عرش احلادي القرن إىل

العداوات الشخصية.
الظروف وطأة حتت  غريها من أكثر عانت التي اجلامهري، الكنيسة عبأت
جلبت الطلق اهلواء يف عقدت جتمعات دعتها إىل فقد وكرهت الفرسان. الفظيعة،
ما أهنم عن تعبريًا الفرسان حرضها فيها، املقدسة راياهتا ورفعت الرقى، إليها
أقسموه الذي كهذا قسم، أداء عىل خالهلا األساقفة أجربهم النظام، خارج عادوا
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أقتحم الكنائس، لن هبا تتمتع التي احلامية «بسبب نصه: يقول م) عام (1024
املخازن املوجودة إىل أدخل عنوة ولن كنيسة، أية من الطرق وبأية طريقة اآلن بعد
أسلحة. حيملون إن كانوا ال الرهبان، أو الدين ولن أهاجم رجال حرمها. داخل
بقرة أو أو عجًال أرسق ولن وترس. رمح دون داموا ما أهاجم مرافقيهم ولن
عىل يكون قد الذي احلمل وكذلك محارًا أو عنزة أو محًال  أو خروفًا أو خنزيرًا 
الفالحني األرس يف أوقع لن أنني مهرها الوليد. كام فرسًا أو أرسق ولن ظهره.
أو عىل دنانريهم، أستويل ولن والتجار. وكذلك حمرضي املحاكم الفالحات، أو
يقوم األرض مالك سيدهم أن ممتلكاهتم بحجة انتزع أو منهم، فدية أموال آخذ

احلرب»(7). بشن
أيضًا، والضعفاء للفقراء وكفيله  السالم، ضامن نفسه الرب كان اآلن،
كان التي واألديرة، الكنائس مباين خاصة انتهاكه، وعدم به التقيد وضامن
إىل اإليامن مجاعة خارج حلرمان يضعه شخصه، كان مدنسها يتعرض اآلن، وأيًا

توبته. يعلن أن
فرنسا، جنويب يف األمر أول نشأت التي السلمية، هذه احلركة اإلهلية انترشت
الفالندر، ومنطقة فرنسا شاميل إىل ثم انتقلت احلادي عرش، القرن يف إىل بورغونيا
السلمية. الثالث فريدريش األملانية، وتعزز مساعي القيرص اململكة تشمل أن قبل
عىل مؤسسيًا م) طابعًا جمامع كولونيا وماينز (1083/ 1085 أضفت بدورها،
للقيرص، خملص أساقفة جممع  فصاعدًا اآلن تبناه من الذي اإلهلي، السالم هذا

اإلمرباطورية. من واسعة ألقسام ملزمًا فأصبح
لنهاية يستعد حيايت  سلوك عن تعبريًا أي ألفية، احلركة هذه اعتبار يمكننا
ما يتجاوز نغم خيالطها صيغة هي إهلي) (سالم الرب:  ملكوت ولبدء العامل
إن بالعقاب وهيددها والتفاهم بالوئام الثالث املراتب ينصح أريض، حمض هو
تسّري أن يمكن وحدها التضييق أزمنة يف املواكب احلاشدة، إن السالم. انتهكت
إىل واحلاجة ذروهتا، تبلغ أن الرقى لعبادة ويمكن الرساالت، لتلّقي اجلامهري معًا
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اإلنسان، أما احلقب. هذه  مثل يف تتبلور ما أكثر تتبلور  القديسني من  التقرب
الكنيسة: وسيط - لدى األمان جيد حيث هناك، موقفًا المباالته ويتخذ عن فيقلع
وخسارته، ربحه موازنة حماوًال النهاية، قبل ما حساب كشف اخلالص. ويقدم
عىل يدالنه والدير الكنيسة بينام اإلمكان. قدر السلبي رصيده لتقليص والعمل
تشمله، ما يف التي تشمل، والتأمل، التوبة ومتارين الصلوات عرب القويم، الطريق

احلج. رحالت
كليته. عن املفصولة أو أيضًا، املتفرقة أجزائه يف املقدس اليشء  قوة تتوطن 
من وخيط قديس، إصبع عظم ويكفي  يسوع،  صليب  من صغرية قطعة تكفي
الذي الكل  شأن بالقداسة  مشحونة أجزاء فهذه متجمد، دم من  ونقطة رداء، 
الرقى يف جتارة هائل ازدهار إىل أدى  الذي  ذاك  عبقري  إليه. وإنه خلاطر تنتمي
عىل تقترص تعد فلم احلج، توسيع رحالت إىل وأفىض اخلزعبالت، وغريها من
هدفًا ودير كنيسة كل جعلت بل وسانتياغو، وروما كالقدس الكربى األهداف

صغريًا. كان مقدس مهام يشء أي ضّم هلا، إن
ما يريدون،  حيث إىل اجلامهري استدراج عىل قادرين  األساقفة جعل ذلك
باألهبة مفعمة مسريات وينظموا  قريبني، كاتدرائية أو  دير من الرقى جيلبوا أن
يف األمل له وخضوعهم بالسالم اإلهلي املقاتلني الفرسان التزام بعث بينام إليها.

األقل. عىل الراهنة اللحظة القلوب، يف
محلة الكبري: ملرشوعه داعيًا فرنسا يف أشهر منذ  الثاين ُأوربان البابا طاف
املسلمني. السالجقة ضد مسلحًا عونًا بإحلاح طلب مدعيًا أن الرشق الصليب،
الوثنيون حيتل حني يف ويتشاجرون، يتكاسلون النبالء الفرسان إن  البابا: قال
سانحة لتوجيه فرصة يعتقد بوجود إنه فيها. املقدسة ويتوطنون املسيحية األماكن
الداخل يف السالم أعىل، ليسود أهداف جديدة، أهداف نحو الفروسية فائض قوة

اخلارج. إىل احلرب وتنقل
بعض فيه تسوى كلريمون، يف الكنائس لرؤساء جممع  عقد إىل دعا وقد
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التحدث يف رغبته أبدى كام اإلهلي. السالم تأكيد جديد من ويتم الكنسية، أمور
يوم الناس جتمع نبيل. فرنيس أصل من لغته ألنه يعرف الذي الشعب، إىل علنًا
عدد احلشد يف وشارك كبرية، ساحة يف  م) 1095) عام  من الثاين  ترشين  27
والتجار النبالء، وصغار وحرض الفرسان رهبان، بينهم الدين من رجال ضخم
بتلهف البابا انتظر هؤالء املتسولني. جانب إىل مع أبنائهم، وصناعهم واحلرفيون،

لوجه. وجها رآه ألحد منهم أن يسبق مل إذ وتوتر،
مالبسهم يف أساقفة يرافقه بابوية، احتفالية أردية يف الثاين ُأوربان ظهر
كان الذي الساموي، امللكوت  ببهاء متدثرين  اجلمهور  أمام اصطفوا الكهنوتية،
األمام، إىل البابا تقدم  حني األسفل. يف  الذي الشعب إىل بإشعاعه اآلن يرسل
بداللة أنتم األلب،  شامل شعب يا الفرنجة، شعب «يا قال:  احلشد. وصمت
فارس، إمرباطورية شعب إن . . . واملختار املحبوب الرب شعب الكثرية أعاملكم
املسيحيني أرايض احتل له، بال يركن الذي ال الطباع مهزوز  الكافر، الغريب،
بالده إىل األرسى قسًام من وساق واحلرق، والنهب باملوت أهلها من  وأفرغها
عليها وضع يده أو منظًام تدمريًا الرب كنائس ودمر قتلة، أشنع اآلخر القسم وقتل
وخيتنون وهيدموهنا، بفظاعاهتم اهلياكل يدنسون إهنم لعبادته. أماكن منها وجعل

العامد». أجران يف أو املذابح عىل اخلتان دم املسيحيني ويسكبون
ُيقتل مهجية طريقة بأية النهاية يف وصف  وملا صامتة. تقف اجلمهرة كانت
الفرسان، من تغيل أخذت قد دماؤه كانت من بعض حال ساءت املسيحيون،
وهائجة هنا صيحات غاضبة عندئذ تطايرت جيري. ما هزه الذي اجلمهور وهاج
املسيح انفلت  حمنة!. أية عذابات!  أية تصورها!. يصعب  شناعات أية وهناك:
ضوء املهلكة جيوشه  فحجبت وماجوج ياجوج ظهر قيوده. وحطم  الدجال

بحق يسوع! نكبة، النور. أية يأيت منه الذي البعيد، يف الرشق هناك الشمس
لقد الديار. هذه حترير غريكم نكل وملن اهلوان، هلذا الثأر نرتك غريكم ملن
األخرى، الشعوب لكل أعطاه ما تفوق ممتازة قتالية سمعة الرب منحكم
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هامات هبا حتنون التي والقوة اجلسدية واملهارة الشجاعة وأعطاكم
يصمت أن بد  وال بينكم، فيام للكراهية حدا تضعوا أن البد  أعدائكم. 
ورصاعات القانونية املشاجرات مجيع  لتتوقف احلرب. وهتدأ الشقاق
الشعب من األرايض تلك  وانتزعوا  املقدس، القرب إىل انطلقوا اآلراء.
وإن هناك، والعسل يسيالن يقول اإلنجيل إن احلليب وأخضعوه!. الكافر
للغبطة. ثان فردوس كأهنا الديار، بني واألخصب األرض مركز القدس
وقدسها حياته، بتبدالت وزينها بقدومه، البرشية خملص باركها وقد
ترجو حتريرها هذه مدينة امللك إن بقربه. وميزها وخلصها بموته، بآالمه،
تكفريًا الطريق عىل هذه إذًا سريوا العاجل. عونكم وتتوسل وتتوق إليه،

الساموي. امللكوت يف يزول ال خطاياكم، لتنالوا جمدًا عن

ثالث «نعم، نعم، البابا: صاح أنفاسه، عندما انقطعت وقد كان احلشد يصغي
املقدس. القرب وستحررون الكفار عىل هذا، ستقضون ستفعلون إنكم نعم! مرات

لتكن مشيئة الرب»!(8) الرب، مشيئة الرب معكم، ولتكن فليكن
ُأوربان، خطبة من الصيغة هذه لنا ريمز فون روبرت البندكتي الراهب ترك
إىل اجلمهور املوجهة الرؤيوية الشحنة تفصح اآلذان. يصّم رؤيوي بزعيق املليئة
كان دوره، وإن األلفي انتظار امللكوت األخرية. ويلعب الرصخة عن نفسها يف
رئيس رواية يف أشد بوضوح يربز انتظار إنه مبارشة. بصورة غري مسموع صوته
إلقاء بعد تقول، التي 1124 م) - 1053) فون نوغان غيربت البندكتي الدير 
اإليامن، إىل الرشق بلدان سرتد الصليب محلة إن زمن املسيح الدجال، عىل نظرة
هي هذه وإن .  . . مالقاهتا إىل سيسارعون  مسيحيني  القدس يف  ستجد  وإهنا

خوضها. من بد ال التي املعركة احلقيقية
فهيج اللحظية، باملشاعر العرص روح جتارى ال ُأوربان الثاين بطريقة البابا ربط
األشواق مجيع حمط إىل الكلامت جناح ساحة كلريمونت ومحله عىل يف الشعب

الكون. مركز إىل الفردوس، إىل األحالم، بالد إىل املتقدة، واآلمال
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جهوري بصوت وأعلن البابا  نحو  بوي  فون  أديامر  األسقف تقدم عندما
عليها. متفقًا لعبة األمر وكأن يف بدا الوثنيني، ضد حمارب أول يكون أن يف رغبته
رسوليًا قاصدًا متهيدية حمادثات خالل  عينه قد كان الثاين ُأوربان أن احلقيقة
احلال. بطبيعة هذا كان جيهل اجلمهور غري أن املقررة، لرحلة احلج ومرافقًا دينيًا
املقدسة، ثم الديار إىل يف الذهاب رغبتهم عن األسقف وأعلنوا حذو آخرون حذا
هكذا عىل ثياهبم. ثبتوه صليب شكل عىل أجزائها وأعادوا لصق أرديتهم قصوا
بعضهم مات وإن بفضلها، االنتصار سيحرزون أهنم اعتقدوا التي العالمة محلوا
أليس القدس، أجل املكان عينه. املوت من هذا يف أو احلج مكان إىل الطريق عىل

للخالص. طريقة أضمن هذا
يتكفلون األخوية فرسان ألن مسلحًا، سانتياغو إىل احلج يف الذاهب يكون ال
نفسه هو حيمل  أن  فيجب  املقدسة،  الديار يف احلج إىل يذهب من أما بحاميته. 
بامتيازات مسلحة زودت رحلة حج غري الصليب تكن محلة السالح. لذلك مل

حممود. فعل فيها االشرتاك كهنوتية خاصة،
رغم السالح،  استخدامها تربير يف  األمر أول مجة مصاعب الكنيسة القت
العادلة». «احلرب  حول مذهبه خالل من  يدها  يف  وضعه قد كان  أُغسطني أن
ممتلكات السرتداد أو عن للدفاع إن كانت بخوضها ويسمح مربرة احلرب تكون
الكبري غريغور البابا جانبه، وسع من مرتدين. هراطقة أو ضد شنت أو منهوبة،
من «حربًا مقدسة». واعتربها: الوثنيني» لتشمل: «إخضاع العادلة احلرب دائرة
إىل فلسطني، رحالت حج مسلحة قيام دون حيول يكن هناك ما الناحية الفكرية، مل

النطالقها. موعدًا م) 1095) من عام آب الثاين شهر ُأوربان فحدد
عاصمة التايل العام وأعلنوها يف م) 1099) عام الصليب القدس َلة َمحَ اقتحم
الديار قصدت أخرى  محالت األوىل الصليب محلة تبعت ثم جديدة.  مملكة
أن صحيح النهاية. يف فلسطني خرسوا املسيحيني أخرى. لكن وبلدانًا املقدسة
بعد اإلسالمية عادت للسيادة أهنا إال م) 1187) عام إىل عاصمة بقيت القدس
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1229) عامي بني قصرية لفرتة املسيحية السيادة إىل من جديد رجعت وإن ذاك،
م). 1244 و

هؤالء الناس قيام األناجيل، منظور من نربر، أن دوما من الصعب «سيبقى
يف خاضوا لقد املسيح. باسم يسوع القدس أثناء اقتحامهم يشء كل عىل بالقضاء
عىل للمخّلص شكرهم مآقيهم من تنهمر والدموع وقدموا ركبهم، بلغت دماء
برد وأمرهم الودعاء طوب قد كان الذي نفسه املخلص حققوه؛ الذي االنتصار

للسيد: مديح أخريًا حناجرهم بأغنية وأطلقوا غمده»(9) السيف إىل
سفحناه بسعادة الدم الذي أهنار كثرية من تسيل

اخلطيئة شعب من
قدس! يا فابتهجي  

اهليكل بالط أحجار تغطت
مجيعًا املوتى بسيقان

ياقدس! فابتهجي  
النار إىل ألقوا هبم

الطيبون أهيا فرحًا، وهتللوا
ينزفون فاألرشار

قدس! يا وابتهجي  
قيامي. رؤيوي غناء ببساطة إنه

أكثر (الفقراء) يسمون  من  لدى  الصليب محالت يف الزمن  هناية حلظة تربز
وعرب فرنسا الثاين يف صدى نداء ُأوربان وملا تردد جيوش الفرسان. لدى تربز مما
األمر. أول فيهم يفكر البابا يكن مل  أناس سمعه هلا،  املجاورة البلدان  حدود
أو الصليب من الفرسان وتابعيهم، محلة يتألف جيش أن جيب كان إليه، بالنسبة
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حتركت فجأة، اجلامهري لكن بالفعل. حدث ما وهذا يف احلرب. اخلربة ذوي من
من بحصتهم يطالبون املِلكية وعديمو واملظلومون واملحرومون الفقراء فجاء
باعتباره إىل الفقر اإلنجيل ذلك أسباب وجيهة كنظر إىل الكبري، حتدوهم املرشوع
امتداحه، عىل جانبهم من داوم الرهبان هناية الزمن، نحو نظره يسدد أعىل مثًال
وأهنم والطاعة، والعفة بالفقر فيها يلتزمون فقرة يتضمن كان َقَسمهم أن خاصة
إنسان أي من أكثر بالذات، السبب هلذا املسيح» املدعوين، أنفسهم «فقراء يف رأوا
الفقر كان أمامه. عنهم والدفاع الناس،  أجل  من وللصالة الرب، لرؤية  آخر
التنسكي، « الطوعي الفقر كان ومثله املسيح. وبخالفة باخلالص حممًال الرهباين

اجتامعية. املرشوط بأوضاع املفروض، والفقر
يستطيع عله أحد، يتوقعه يكن مل اخلالص  إىل طريقًا ألنفسهم الفقراء شق 
مالقاة أجل  من  القدس  إىل الذهاب أمل! من له يا لبؤسهم. حد وضع أخريًا
وآللئ. ياقدس، زمرد ذهب، زبرجد، آذاهنم!. يسكن سحري رنني أي املسيح.
أو شمس يضيئها أن إىل حتتاج هلا وال ال شبيه التي األركان، عالية املدينة أيتها
وأضاءت العيد، حلل  أهبى ارتدت البعيدة  فلسطني  قدس  أن هؤالء آمن قمر، 
الرب سبيل يف املحاربني قدوم بشوق تنتظر وأخذت وأبراجها، أسوارها 
العظيم العمل إلمتام مدعوين الفقراء، هم، أليسوا الكفر. ظالم من النتزاعها
منهم، نفسه عىل خياف املرء أن عىل جيب الذين الرباقني، من هؤالء الفرسان أكثر

األحوال. كل يف
عرفه قسم هزيًال، محارًا نحيل منفوش الشعر يمتطي غالم الفقراء هؤالء رافق
النبيذ، حيتيس وال للحم يأكل ال كان ألنه إميان، الناسك من بطرس منهم باسم كبري
يرتدي لباسًاطويًالأبيض،ويلقي مواعظال نظريهلابينام يطلعالقومعىلرسالة سلمه
الصليب. محلة إىل الدعوة يكلفه فيها بالقدس، كنيسة القيامة يف ذاته املسيح إياها
وكانوا بشفتيه. تعلقت أنظارهم وقد حوله مسحورين يتجمهرون الناس كان
الرب يدخل أمل محاره. من شعرة أجل ويتضاربون من  كثيفة كتل يف يتدافعون
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عىل حيرض الذي الوحيد يكن مل الذي وبطرس محار. ظهر عىل القدس إىل نفسه
وعيهم االجتاه، وصاغ عىل األنفاس مقطوعي سامعيه دل املقدس، القرب حترير 
يملكونه، وجتهزوا بأسلحة كانوا الذي القليل عن أنصاره فتخىل مالئم، قالب يف
بعد أربعة م) 1096) عام من آذار يف الطويلة. وتزودوا للرحلة اخلالص، قبل ما
بطرس حترك الفرسان، انطالق من أشهر أربعة  وقبل ُأوربان، خطبة من أشهر
عربات يف قليلة وضعوها وحاجيات واألطفال، النسوة بعض وأرهاطه يرافقهم

ومغامرون. طرق، وقطاع فاسقون، رهبان معهم وراءهم. وحترك جروها
انضباطه احلائر اجلمع  َفَقَد فقد حدوثه، متوقعًا كان ما حدث الطريق، يف
من عصابات إىل وانحط هدفه،  غري يشء يوحده يكن  مل الذي  وهو ونظامه،
حافة عىل كان  ومن ما كل وتقتل  وحترق تنهب  أخذت واللصوص، النهابني
املقدسة، الديار نحو زحفها أخرى «فقراء» مواكب بدأت األثناء، هذه الطرق. يف
الذي اجلدير باللعنة، الرعاع «ذلك من املواكب تألفت هلا. ضحية أول اليهود كان
رضب أن وآمن العرص، ذلك من تقرير قول حد عىل كل مكان» يف املرء جيده
أعامل هي األحياء، ودفن املاء، يف واإلغراق واإلحراق، واخلنق، والطعن، العنق،
وشباير، وكولونيا، وفورمس، براغ مرورًا بامينز، يف فبدأ بارتكاهبا الرب، تريض

وريغنسبورج. وميتز، وْتِريِر، ودورُمتند، وكسانتن،
وتسببوا الفرسان األمريي، جيش إىل انضموا فرنسا، جنويب الفقراء بلغ حني
الصليب محلة نخبة أنفسهم يف رأوا فقد  واالضطراب،  احلرية من  عظيم بقدر
املقدسة. الديار وفظاعات مذابح  معظم  اقرتف  الذي املختار، الرب وشعب
التي التقارير تنضح  لذلك غنائية، يف جوقات  أطفاًال بدورهم الفرسان يكن مل
األهداف، حمدودة محلة كان البابا واألمراء يريدون إذا . . . بالدماء أفعاهلم تصف
إبادة حرب تكون: أن الكبرية اجلامهري أرادته ما إىل فأكثر أكثر جنحت هذه فان

قايني»(10). و«أخالف العاهرات» «أبناء ضد
يف فارسًا لنفرتض أن االهتامم. يثري أخذ حيدث يشء النقطة، هذه ببلوغ األمور
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املسيح من أجل مقاتلون الرهبان أن صفوه ساعات إحدى خالل القدس تذكر
عمل تعظيم يفكر برضورة أن عندئذ املحتمل من أال يكون اإلنجيل. وسالحهم
بتوحيدهم يفكر والرهبان. أال بني الفرسان تعاون خالل من املستخدمة األسلحة
يشء هيزمه أن يستحيل ال يقهر، مقاتًال ينجب ألن توحيدهم واحد، شخص يف

كهذا. / قدوة نموذجًا إسبانيا تقدم أمل ثم شخص. أو
هذه بنى أفعاله عىل قد الشامباين، من الفارس باين، فون هوغو كان إن ال نعرف
صعوبات، يعانون كانوا القدس يف اهليكل» أن «فرسان نعرف وإن كنا التأمالت.
كانت الصغرية األخوية  هذه  أن نعلم إننا بل األكرب. معلمهم كان هوغو وأن
عسكرية محاية أعني تقديم لنفسها، حددهتا التي أن املهمة رغم بالزوال، مهددة
لكن كبريين. واحرتام بتعاطف أن تعود عليها كان جيب حمددة، حج لطرق دائمة
خراب أداة وعّدوا بالعجرفة الفرسان فقد اهتم نقيضه، حدث وإنام حيدث، مل هذا
أن بالسالح ملقاتل يمكن كيف أخريًا، القوم، وتساءل خالص، أداة ال وفساد
تطال تساؤالت حيال أنفسهم وجد فرسان اهليكل لقد وتأمل. عبادة حياة يعيش

مقنعة. ومسوغات ذرائع له جيدوا أن عليهم رشعية وجودهم، فكان
«بحمل نذروا أنفسهم للفقر والعفة والطاعة. والتزموا: اهليكل قد فرسان كان
بام أهنم ترصفوا ومع املسيحيني». عن ودفاعا والسالم اإليامن أعداء ضد السالح
يكون قد ربام وضعهم ألن قبوًال، جيد فإن سلوكهم مل قسمهم، عليهم كان يمليه
بني الشخيص التوحيد كان الرب. قرره الذي املراتب الثالث لنظام انتهاكا مّثل

رشيرة. قوى وراءه فربام كانت يدري، ومن جديدًا، والراهب شيئًا الفارس
م) 1153 - 1090) كلريفو دو برينارد تدخل  الصعب، الوضع هذا  يف
قد كان هوغو املعلم ألن البعيد، فرنسا جنويب يف تِسسرتتسينَزر أخوية مؤسس
عنوانه جعل  كتابًا  م)  1128) عام برينارد ألف  الودية.  اخلدمة هذه منه طلب
حربة رأس هو الفروسية من النمط اجلديد فيه إن قال اجلدد› ‹يف مدح الفرسان
الشخيص، خالصه  من واثقًا يكون أن يستطيع اجلديد الفارس وإن  اخلالص،
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ليسوا سوى اهليكل فرسان أن املسيح. صحيح جمد أجل الوثنيني من يقتل إنام ألنه
هنابون، أو أو خطاة، جمرمون، بينهم ليس أنه أيضًا صحيح لكنه صغرية، عصبة
ينترص الذي هو نفسه املسيح وأن مطلقون،  أو  قتلة، أو بالرب، مرشكون  أو

فيهم(11).
عظيم جانب عىل اهليكليني ستجعل سطوته أن رأيه، يقول برنارد، وهو عرف
عظيًام. رشفًا صار ما رسعان الصغرية النخبة االنتامء إىل أن الشهرة. واحلال، من
دفاعه من الحقة مراحل يف أفادوا األملان الفرسان بل إن فرسان يوحنا وأخويات

هذا.
بالدهشة. أوروبا يف الناس أصاب أمرًا الصليب محالت عرص شهدت هناية
األطفال من كبرية ُعَصب م) 1212) عام من وأيار آذار شهري يف جتمعت فقد
الصبية هؤالء أتبع املقدسة. الديار إىل احلج يف رغبتها وأعلنت اليافعني، وأنصاف
أن زعم الذي الفاندوم منطقة من الراعي  الصبي  بإسطفان، فرنسا يف أنفسهم 
فعًال الذهاب يعتزم هذا إسطفان كان هل فقري. صورة غريب يف ظهر له املسيح
حظي حيث األرياف، أنه طاف من الثابت وإن كان ال نعرفه، ما هذا القدس. إىل

الصبية. فرق لتفكيك يعمل فرنسا ملك جعل انقطاع، دون تزايد بتأييد
فعاد الوحي، كشف يف ختصص نيقوالوس يدعى طفل كولونيا يف وظهر
عن فضًال عمره، مثل يف معظمهم األنصار من جدًا  كبري بعدد إعالنه  عليه 
جييبونه: وجهتهم، عن املرء سأهلم  ما إذا هؤالء، كان  سنًا. أكرب متفرقني أتباع
حتقيقه: عن وامللوك آباؤهم عجز  ما حتقيق  يريدون إهنم ويقولون الرب». «إىل 
فقصدوا مطلع شهر متوز، يف إليه مسريهتم بدؤوا الذي املسيح، قرب اسرتداد أعني
يف يقال، كام آالف سبعة وعددهم األلب ثم وصلوا، جبال األعىل، واجتازوا الراين
معجزة هبا، أنفسهم يمنون كانوا التي املعجزة حتدث مل حيث جنوا، إىل آب هناية

لبلوغ فلسطني. الالزمة السفن بعناد إعطاءهم اجلميع رفض بل البحر، انشقاق
األطفال، وقيل آثار اختفت فقد النهاية. حدث يف ما الغموض يلف مازال
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وقيل حني. بعد عاصفة  أغرقتهام سفينتني  ظهر عىل بيزا غادر منهم قسًام إن
نذرها. من البابا حلها حيث روما، إىل توجهت  منهم  أخرى جمموعة إن  أيضًا 
مرسيليا تاجرين من أن يؤكد ما وهناك رانديزي. يف تبعثروا أهنم البعض ويزعم
وصلت بينام رسدينيا،  قرب اثنتان منها غرقت سفن سبعة ظهر عىل شحنوهم
من ختلفوا أما عبيدًا. وبيعوا ومرص، حيث أرسوا اجلزائر يف مرافئ إىل األخرى
بلداهنم إىل الثاين ترشين يف وعادوا محاستهم وفقدوا أملهم  خاب  فقد منهم،

عارية. وأجسام حافية، وأرجل خاوية، ببطون
أهايل يتدخل مل فلامذا اإلخفاق. مآهلا (كهذه) صليب: محلة  أن جليًا  كان
صبية ترك ملاذا املحليني؟ لألمراء التابعة وتلك الكنسية السلطات أو  األطفال،

(مرشوعهم)؟ حتقيق عىل تشجعهم وتم هالكهم، يذهبون إىل صغار
عليهم عاد هذا لكن وتفريقها. هناك أو هنا احلمالت إيقاف دين حاول رجال
آباء حبس جانبهم، من حماوالهتم. وقف عىل وأجربهم الناس، بغضب غالبًا
العاطفة إن بل رفاقهم. وينضمون إىل يفرون هؤالء كانوا لكن كثريون أبناءهم،
دومًا شحنهم أمكن الذين األطفال إىل انتقلت الرؤيوية، لألهل، ونظرهتم الدينية
وقلدوا األشخاص، ببعض عمياء بحامسة وتعلقوا القضايا، لبعض باحلامسة
تصورات يتبنون كانوا لقد صحيح. كله هذا احلرب وغريها، ألعاب يف البالغني
املشاركة إىل كالتصور الذي دفعهم هبم تصورات خاصة منها ثم يطورون أهليهم،
من العمر، العارشة يف كانوا وإن أطفاًال يعودوا مل أهنم الصليب، وأومههم محلة يف
أمهاهتم هلم. لقد رعاية تنتهي أن منذ البالغني جمتمع يف أعضاء اعتبارهم جيب وأنه
القيام ال حيق هلم ومل كبالغني. يترصفون ال بالغني(12)، فلم أنفسهم يف يرون كانوا
فهل أخفقوا، قد آباؤهم  كان إذا املسلمني. من املقدس  القرب النتزاع بمحاولة 

سيخفقون بالرضورة. أهنم هذا يعني
يعرفون أن البالغون وكان كبالغني. الراهنة، وترصفوا، بمنظوراتنا فكروا لقد
ما االجتامعية. إذا األنشطة يف كل باملشاركة لذلك سمحوا هلم «بالغني» أبناءهم
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مشاركة أن وجدنا عداده، من كانوا الصليب جيش جنود أطفال أن تذكرنا اآلن
مألوف. غري تكن شيئًا مل الصليب محلة يف األطفال

أهلهم كان عندما األطفال يواصلون طريقهم، «كان نوغان غيربت فون قال
التي واحلرمان، الشقاء ورضوب املشقات عىل أنفسهم عّودوا  وقد  يموتون،
عنهم خيتلفون ال الرجال من للبالغني أنداد  أهنم  احتامهلا، وأظهروا عليهم كان
األطفال ظاهرة فهم كان يريد إذا جانبًا، عواطفه يضع عىل املرء أن يشء»(13). يف

صليب. محلة يف
هالة هبم حتيط أطفاًال أخرى جهة  من بقوا لكنهم  كبالغني، هؤالء عاش
من قريبًا يعترب لذلك والرباءة، النقاء طور يف كائن بطبيعته الطفل الرباءة.
دون القدس باحتالل البدائي، الشعب إليامن تبعًا ينجح، ال فلامذا القديسني.
بنصف متت  التي الدين، رجال مساعي اآلباء عارض ذلك مل ربام فرس سالح.
املقدسة. األرض إىل  الذاهبة احلملة  يف أطفاهلم  انخراط دون للحيلولة  قلب،
اختاذ حيتم العقل  كان لقد أبنائهم.  من حازمًا موقفًا مجيعهم  يتخذوا مل وملاذا

آنذاك. مألوفة تكن مل العقالنية هذه النظرة لكن موقف كهذا،
يسارع يف إثرهم. هم األطفال يذهبون القدس، وها طريق الفقراء عىل انطلق
يف هناية جتري أن أحداث يمكن إهنا مالقاته. من يسوع إىل قربًا هم أكثر الذين
عامل جديد إىل يتحّول أن «قديًام ومتهالكًا» صار الذي آن للعامل فقط؛ وقد الزمن

وشك البزوغ. عىل
التي األطفال أشواق بإحلاح شفوب مارسيل الفرنيس الكاتب يستحرض
قصة نفسه، أشواق عرصهم. تتحدث الوقت يف هي، والتي الرب» «إىل تنحاز
فهو ولد أعمى، قد كان أوشتاشيوس، اسمه عندنا «طفل يعيش الكاتب عن هذا
وحتمل فتاة تقوده وهناك منه. أكثر بصريين ويبتسم. إننا لسنا ذراعيه دائًام مفرد
قدميه، مسددتني نحو تبقى عينيها بل تبكي، وال تنطق ال إليس، اسمها صليبه
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. . القرب . أحجار لتلمس هبا معها يديه ستأخذ إليس . لكن . . تعثر إن لتسنده
وألن تريه أرض اخلالص. أن جيب ألهنا العظيمة، الرحلة هناية إىل هبا وستمسك
له أن وستسمح أوستاشيوس صرب مع تعاطفها بالتأكيد ستظهر أرض اخلالص

الصغرية أيضًا»(14). إليس رؤية من سيتمكن كان فربام يراها،
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واهلامسون الصاخبون (8
امللكوت األلفي متزمتو

نزل عندما والدنيوية، الكهنوتية باألسلحة مشبعًا عرش  احلادي القرن كان
كان السالم ملكوت إىل البرش أن شوق الرش. ومع قوى ضد الرصاع حلبة إىل
تواصلت القادمة.  القرون يف حتى قدومه إمكانية إىل يرش  مل  شيئًا فإن شديدًا،
يف الرشق رسوخًا وازداد اعتقد، اإلسالم كان أقوى مما أن مع الصليب، محالت
بعد ضبط دنيوية كقوة تبددت قد القيرصية وكانت احلربية ضده. احلمالت رغم
القيرص حولوا أن بعد اإلمرباطورية حيكمون األمراء فأخذ األخري، القيرص موت
بسبب قوهتا، احلفاظ عىل عن البابوية عجزت بينام هبا مصاحلهم. تتالعب كرة إىل
أدت ثم داخليًا، هشة جعلتها زمنية سياسات يف وتورطها  السياسية املناكفات
بطرس، إىل خلليفة أفينيون يف ثان رسويل كريس وإقامة فرنسا، إتباعها مللوك إىل
يف للمسيحية. خميفًا حدثًا إجيادمها كان مقدسان أبوان فوجد كريس روما، جانب
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درجة إىل أحواله وساءت الفوىض، يف جذريًا انخراطا األثناء، انخرط العامل هذه
من الصعب أن تزداد سوءًا. كان

النظام وتفتت العامل حترك فقد أيضًا، التالية الفرتات غري آمنة يف األزمنة بقيت
وتفككت فيه.  ثابتًا مكانا ألنفسهم  جيدون البرش  كان الذي الغريب  / املسيحي
الذي الالهويت تسويغها  نفسها الدولة وفقدت  القومية. الدول من  كثري وحدة
شأن الكنيسة ذلك قانونيًا، شأهنا يف تكوينًا وغدت إهلية مهمة أداة تنفذ منها جعل
مؤسسًة هبا االعرتاف استمرار سبيل يف صعبًا  رصاعًا خاضت التي نفسها، 
وأعضاءها» رأسها يطال «إصالح إىل تدعو نداءات  تعالت  بينام خالصية. 

منها. الناس ضج التي السيئة أحواهلا من خيلصها
روحي انفراج عن  فبحث وحيدًا، وترك بوصلته أضاع الذي اإلنسان،  أما
يف عن نفسه تزمتًا، وعرب الشعبي التدين زيادة إىل أدى وذلك الدين، وجده يف
حرصًا، نائية بلدان إىل تتجه تعد مل التي احلج، ورحالت به للرقى مبالغ تقديس
جوالني وعاظ طواف ويف قدسيتها، يف مشكوكًا أماكن قريبة كذلك قصدت بل
لألوضاع قاسيًا نقدًا ومارسوا كثري، خلق عليهم أقبل التوبة، لتقبل البالد عرب

الكنسية.
تكونت م)  1349) عام يف أوروبا األسود، املوت الطاعون، دمر عندما
بعضًا بعضها  ظهور التعصب شديدة جمموعاهتا أدمت جالدين أخويات
تأثري حتت تكونت  كام غفران. برحالت القيام  إىل  الشعب ودعت بالسياط،
مكرسني العامل من أعضاؤها انسحب  زمنية أخويات خاصة  أملانيا يف الصوفية
فعل مثلام الوقت، لبعض رهبانية نذور بتقديم وملتزمني لتمرينات تقوية، أنفسهم

الدنيا. الراين منطقة يف املشرتكة» احلياة وأخوات «أخوة
املطبوعات بني فكان الدينية، الكتابات انتشار إىل الطباعة اخرتاع أدى
استقاؤها تم العامل زوال حول  وختيالت رؤيوية، ومواجز وتنجيامت،  نبؤات،
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فأكثر أكثر استخدمت لذلك النجوم، تكذب ال الفلك. علم من بصورة متزايدة
قرؤوه فيها الذي اليشء الرئيس أما باملستقبل. للتنبؤ وكإمكانية للمعرفة كمصدر

العامل. هلذا هناية هناك عىل أن فرتكز
بتخيالت عرش اخلامس القرن هناية حفلت اللوثري، اإلصالح بداية قبل
األمل وراوده الدوامة إىل منجذب أنه تقريبًا إنسان كل وشعر العامل، حول زوال
االنجذاب، فإهنم هذا يقاومون كان الناس عندما وحتى جديد؛ فردوس بقدوم
الذي للتيار  أنفسهم أسلموا «لذلك عنه. بمنأى البقاء يف ينجحون ال كانوا
عند املضطرم الفوران نحو موجهة أعينهم وبقيت وتدافعه، ضجيجه أذهلهم

بالفعل»(1). مما هو بكثري قتامة أكثر رؤيته متعة عليهم واستولت مهاويه،
خالل من اخلالص انتظار نار جديد  من  سّعر  تطورًا  الثاين القرن عرف
األعوام حوايل  فيوره، فون  يواخيم الراهب انسحب فقد  اإلهلي. امللكوت
قد كان عمر  بعد العامة،  احلياة من اإليطالية كاالبريا يف م) 1202 - 1130)
كان إذا ما  مسألة ويستقيص  يوحنا  رؤيا دراسة يف ليتعمق التجوال، يف أمضاه 
تفرس الرؤى  أن  العتقاده  املستقبلية، األحداث  فيها يتعرف  أن للمرء  يمكن
حلياة سابق زمن قسمني: إىل باألصل املسيحية العامل صورة تنقسم احلارض.
الدينونة، يوم بدأ  جديد من املسيح عاد فإن هلا. الحق  وآخر األرضية املسيح 

أخرى. أرضية أللفية أو امتد األبدية يف األريض واندرج الزمن
العامل زمن أن ترى خمتلفة، نتيجة إىل مكثفة، جهود بعد يواخيم، توصل 
للروح وثالث لالبن،  وزمن  لألب، زمن ثالثة:  إىل بل قسمني إىل ينقسم ال
املسيح مولد  إىل األجيال  عرب واستمر بإبراهيم، األول الزمن بدأ وقد القدس.
لسيطرة الثاين خيضع الزمن واألنبياء. القديم والرشائع العهد زمن هو هذا تقريبًا.
القدس: للروح الزمن الثالث وخيضع الرب والكنيسة، ومللكوت اجلديد العهد
يتخطى أن يمكنه جديدًا كتابًا ليست وهذه يوحنا، رؤيا من األبدية) (للبشارة 
اإلطاحة للروح تتم الثالث امللكوت يف واألسمى. معناه األجّل هي بل اإلنجيل،
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والضعفاء. الفقراء خالص ويكون العامل، هذا وجبابرة بعظامء
الروح تعطي التي اجللية، الفكرة إىل اآلن يصل أحد قبل مل ملاذا نتساءل أن بودنا
فاعليته أقىص بلوغ اإلهلي عىل الثالوث وتعني األريض، الزمن يف القدس مكانه
بنت تارخييتني حقيقتني كانا هذان واالبن، األب وزماننا. مكاننا يف واليوم، هنا
القدس. الروح زمن يف أعىل درجاهتام وستبلغان األخرى، منهام عىل واحدة كل
أن له سبق وألنه فقط. ملكوت أريض بل ملكوت ُأخروي هناك لن يكون هلذا،
أرسار أو بابا، أو كنيسة، إىل يعد حمتاجًا مل األرض إنسان فإن الروح، قبل تعني من
هي روح ظل يف كله هناك من رضورة هلذا مل يعد ألنه - دين رجال أو مقدسة،
م). 1260) عام سيظهر الثالث امللكوت أن إىل يواخيم توصل ذاته. وقد الكامل
أي تتخذ ومل الكالباري. الراهب اكتشافات بطبيعة احلال، الكنيسة، رفضت
فجعلتها موته، من قرن نصف بعد  تعاليمه دانت لكنها  حياته، يف ضده إجراء
بنرشها الوعاظ تكفل أن بعد خاصة اإلهبار، عىل وقدرة  جاذبية أكثر بذلك
من إليها. ويستندون هبا يستشهدون واملتنبؤون الفلك علامء وأخذ الشعب، يف
غدت التي األلف، السنوات مىض وقت أي من أكثر الكنيسة جانبها، رفضت
النزعة لكن قديسون. مسيح أو فيه ليس القدس سيطرة الروح حتت ملكوتًا اآلن

مضض. هبا، عىل التسليم من مفرًا الكنيسة فلم جتد جديد، من انبعثت األلفية
االجتامعية املتفجرات فتيل جديد من املتأجج امللكوت انتظار أشعل
الفرتة خالل الدينية  باألفكار وارتبطت تراكمت قد كانت التي والسياسية،
وحرب هوس، جان إىل نسبة اُهلوِسّيني  حروب أن جيل ألمر إنه  املنرصمة. 
هذه يف ورصيح بّني الديني التعصب كام أن ألفي. بطابع مطبوعة كانت الفالحني

ُمنسرت. يف العامد يف قضية جمددي ذروته يبلغ وهو مجيعها، األحداث
جبل الزيتون باسم تيمنًا بوهيميا جنوب يف أوشتي عىل (طابور) اسم أطلق
املوقع، هذا وعودته. قيامته وأعلن منه هناية الزمن، عن عليه الذي حتدث املسيح
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اسم: وأطلق وقوته. هبائه بكل منه سيعود وهو السامء، إىل  منه يسوع  صعد
رغم املقدسة، األرض  إىل اهلوسيون انتقل بذلك ُلوشنيتز. هنر عىل (األردن)
أي - اجلذري جناحهم باألصح أو هؤالء، وكان  بوهيميا. يف فعليًا بقوا أهنم
البساطة، من ممكن قدر بأعظم اتسم اجلبل عىل  مستقرًا أقاموا  قد الّطاُبوِرّيون 
م) 1451) زاره عام عندما طني، وكان قائًام من وأكواخه خشبية من ألواح غرفه
انتظر القوم هنا، بيوس الثاين. باسم البابا الحقًا عرف سيلفيوس، الذي آينياس
الناس. األرياف وتقتيل بتدمري تقوم ال مجوعهم املقاتلة كانت حني األزمنة، هناية
قومية ببصمة التوجه، يتسمون شيوعيي اجتامعيني ثوريني اعتبارهم فهل نستطيع

تشيكية واضحة.
جان إحراق نبأ أعلن عندما بالعنف، طريقها شقت حركة إىل وريون انتسب
بحرية عىل كونستانس مدينة  يف  أساقفة جملس انعقد م). 1415) عام هوس
انشقاق إهناء عىل بحثه الذي املوضوع تركز م)  1418 -  1414) عام بودن 
ودعمتهم واحد، اختارهتم وقت يف ثالثة بابوات إىل وجود أدى الذي الكنيسة
املايض، يف موحدة كانت التي الكاثوليكية الكنيسة جعل وذلك متنافسة، قوى
من التخلص سبل كذلك األساقفة ناقش السخرية. تثري هزيلة  كمؤسسة تبدو
قرار ويف إصالحها أمر يف  وتداولوا الكنيسة، تعانيها التي السيئة  األوضاع
فقد القداسة، حمدودو الثالثة اآلباء أما  هوس.  تعاليم التعامل مع طريقة حول
باعرتاف حظي جديدًا بابا عنهم بدًال االستقالة وانتخب عىل املجلس أجربهم
نظرة مع يتفق حل تم وضع لكنه الكنيسة، إصالح أخفق اخلامس. عام هو مارتن

حرقًا. ويموت يدان جيب أن هرطوقًا فيه يرى هوس، إىل جان الكنيسة
أوكسفورد جامعة ألستاذ متحمسًا ونصريًا براغ جامعة عميد هوس  كان
منح يف العاديني الناس بحق مثله طالب  م)  1348 - 1324) ِويْكِليف جون
رجال يكون أن برضورة  وقال الرب، بكالم احلر الوعظ عىل  وألح القربان،
ذلك، إىل  بحامسة. الشعب أيدها مطالب  وهي املسيح؛  كحواريي فقراء الدين
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تفوق ضد موجهة تشيكية قومية مطامح وبني الدينية  مقاصده بني هوس مجع 
عىل الكنيس احلرمان براغ فرض أسقف بوهيميا. يف واالقتصادي الثقايف األملان
لدعوة جملس استجاب إن السفر له حرية ضمن سيجسموند القيرص لكن هوس،

القيرص. بكلمة وثق أنه حد إىل ساذجًا كان وقد كونستانز.
النبالء وتزعم الكنيسة. عىل ثورة  صورة يف العام التشيكيني غضب انفجر
القسوة من تصوره يمكن بأعظم قدر خيض رصاع إىل القومية التي انتهت احلركة
خالله الكهنة وفقد له، ضحايا األوىل بالدرجة الدين رجال سقط والشدة،
عىل الزيت م) 1419) عام ِفْنْتِسل امللك صب وقد يف الريف واملدينة. أمالكهم
أعداء وعني براغ، يف مناصبهم إىل املطرودين الكهنة أعاد عندما االنتفاضة، نار

إدارة املدينة. يف للُهوِسّيني موصوفني
نوافذه، من اجلدد املناصب بحملة البلدية، وألقى مبنى املستفز اجلمهور اقتحم
النظر قصرية ِفْنْتِسل سياسة هكذا أدت بدًال منهم. اإلدارة حرفيون عامل وتوىل
اُهلوِسّيني. حروب اسم: حتت التاريخ دخلت التي العسكرية تسعري املعارك إىل
بسبب هكذا سموا األوتراقيون، املعتدلون احلركة: داخل معسكران قد نشأ وكان

أيضًا، والطابوريون اجلذريون. الكهنة لغري الرباين العشاء بكأس مطالبتهم
بالقياس جيب اعتبارها معتدلة أربعة، بنود يف العام برناجمهم اُهلوِسّيون صاغ
حلل األولوية  أعطوا قد الطابوريون كان وإن والسياسية. الدينية الظروف إىل
مقدمني مطالبهم، عىل مسيحية رشعية وأضفوا االجتامعية،  للمسائل ثوري
مركزها. جبل طابور احتل منها،  تفجرًا أكثر ما هو إجياد يصعب خلطة بذلك
كالعامل والريف املدينة يف  واملحرومة الفقرية الطبقات من  اجلذريني  أتباع كان
حثالة جتمعت واملجرمني، والشحاذين والعاهرات، النهار، ولصوص املياومني،
سيكون بأنه اإليامن ويوحدها غائمة، أهداف حتركها الطابوريني حول الشعب

معه. ستأيت سنوات السعادة ألن أخريًا، ما عاد املسيح إذا هناية ملحنتها
القضاء وبينها العام، الرأي معتقدات ثورية مواعظ يف سابقون كهنة خلص
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والبابا هو عاهرة بابل، الكنيسة الكاثوليكية هي واإليامن بأن العامل، مساوئ عىل
كل ستحرتق وبأهنا احلدوث، عىل وتوشك مبارشة النهاية وبأن الدجال. املسيح
سدوم، مثل ستتحول عام 1420 م) التي و 14 شباط من 10) بني املدن والقرى
وهي الطابوريني بقالع  يلتحق ال من كل سيدمر الرب غضب  وبأن رماد، إىل
بالسيف أعدائه  مجيع سيقتلون الذين الرب، إرادة منفذي بوهيمية: مدن مخس
سلطة أية عىل ليقىض الرب سيظهر هؤالء، سيباد عندما بالنار!. وسيحرقوهنم 
اخلاصة. امللكية وعىل وأتاواهتا، وفوائدها برضائبها نوعها، كان مهام  دنيوية
وسيقوم بعد ذلك». لغريه رعية أحد يكون ولن كأخوة اجلميع «سيعيش عندئذ،
البارونات مجيع «وسيقتل مسيحية. شيوعية جمتمع الطبقات،  من خال جمتمع
يقف لن األمر إن بل منبوذين»(2).  الغابات يف وسيبادون والفرسان، والنبالء
املدن، عىل جتار املستقبل يف القضاء يعتزمون الطابوريون كان فقد هؤالء، عند
ما (بابل) جديدة. أهنا: العتقادهم يسبوهنا كانوا التي براغ، جتار منهم وخاصة
حيث ستنجز العامل، يبدأ تنظيف حتى الرش، مرتكبي من بوهيميا تنظيف يتم أن
امللوك خدمًا مجيع «سيكون ذلك التي تريض الرب. بعد والنار األعامل بالسيف

خدمتهم». يرفض شعب أي عىل وسيقىض هلم،
األمر، أول بوهيميا يف  العامل، هناية  عىل مثبتة وأنظارهم اُهلوِسّيون، انطلق 
من املتحدر  البارع والتكتيكي املنظم تشيسكا، يوهان  فذة بطريقة  قادهم  حيث
بالتعصب والنزعات هكذا تقلب جيش غامض مشحون النبالء. صغار صفوف
يف طريقه، وجدها التي الكنائس وحمرقا ناهبًا القصور واألديرة البالد، عرب األلفية
عقد مع الزمن هناية  انتظار مجعت التي املتفجرة اخللطة عن الطريقة ًا هبذه معربِّ
دعا البابا روما، مسامع حني بلغ دوي االنفجار االجتامعية. عن الدونية نجمت
املشاركني مّنى البوهيمية، اهلرطقة ضد صليب محلة املسيحية إىل اخلامس مارتن
الطابوريني ألن مل جتد نفعًا، محالت من تالها وما احلملة أن بيد تام. بغفران فيها
بالطاعون، (1424 م) عام تسيسكا مات عندما ونجاح. برشاسة يقاتلون كانوا
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إىل هجامهتم ينقلون األشداء املحاربون كان بينام بروكوب، الكاهن القيادة توىل
يف وبعثوا الرعب وبامربغ، اليبزيغ، نورمربغ، م) 1430) عام حيث بلغوا أملانيا،

بأرسها. أوروبا أوصال
الذي فاالندثار ممكنًا،  للطابوريني العايل األلفي التوتر عىل  اإلبقاء يكن مل
كام هائلة. كانت ذلك عن نجمت واخليبة التي حيدث، مل م) 1420) لعام به تنبؤوا
التربير وسقط األمل وتبدد خطأه، القادمة األعوام يف حدوثه بأمل أثبت التعلل
األسباب، هلذه اجلشع. خيالطه رصف قتل إىل حتولت التي للحروب،  الديني
ظّل تفكك يف برنامج ملزم، تقديم يف أبدًا ينجحوا مل الذين الطابوريون، انخرط
سياسية، وقائع إىل العسكرية انتصاراهتم ترمجة عن عجزهم  تفاقًام زاده  داخيل

براغ. أوتراقيي وبني بينهم متزايدًا اتساعًا اهلوة واتساع
بقيادة الطابوريون فيها  هزم احلزبني بني دامية معركة  إىل النزاعات  انتهت
بشق وحافظوا الوقت، لبعض قليلة بقوى كفاحهم استأنفوا ومع أهنم بروكوب.
عىل أن أرغموا فتئوا ما قيرصية، فإهنم هجمة وجه يف طابور األنفس عىل جبل
يقىض أن دون األخرية أنفاسها احلركة  فلفظت  م) عام (1452 كهنتهم تسليم
وبقي اخلفاء، يف حياهتا النزعة واصلت بوهيميا. يف األلفية النزعة عىل متامًا

كان دوما. كام من شؤون الروح، شأنًا الرب ملكوت
إىل دينية األهداف االستغراب حرب شن جواز بوريني حول مناقشات تثري
نصوص إىل الكفار باالستناد عىل بالقضاء الرصحية مطالبتهم باعتبار أن ما، حد

هلا. كارثي فهم سوء سوى ليست اإلنجيل
نظرة بطابع  عمومًا املطبوعة  أو الدينية، شبه الدينية، احلركات مجيع تشرتك
أو والفهم، العقل عن التخيل هي مجيعها متيزها خصيصة يف العامل  إىل شاملة 
ظاهريًا. عقالنية تبدو بحجج للحركة احلتمية  الرضورة  لتسويغ استعامهلام
القداسة، عليها أضفيت بكتابات احلرب املرء  يسّوغ مجيعها، احلاالت هذه يف
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أشخاص قدمها التي لعددها حرص ال التي يف اإلنجيل والنبوءات يوحنا كرؤيا
التي وتبقى الرتسيمة الدينية. الشيع فراديس يف يضيع أو أنبياء، أنفسهم نّصبوا
مرشوط عصيان ينفجر عندما الدوام. عىل  واحدة االنتفاضات هلا وفقًا جتري
السلطات بمطالب معتدلة. لكن األمر أول نفسه يربط نجده سياسيا، أو اجتامعيًا
هبا تصّعد معاكسة  رضبة  بإعداد  وتبدأ قلب، بنصف هلا  تستجيب أو ترفضها
أكثر جديدة مطالب فيطلقون باالستفزاز، عندئذ املحرومون يشعر األوضاع.
رجال يقتنصها فرصة اجلديد التطور فيكون أخرى، بتمردات ويقومون  حدة، 
ويؤدجلوهنا. مطالبها ويتبنون احلركة، عىل يستولوا كي جذريون، متطرفون، دين
هنائيًا رصاعًا مرحلة جتعل منه إىل يصل حتى أعىل، آفاق إىل الرصاع يتصعد بذلك
وبتقليص املدينة، كتيبة يف السياسية املطالبة باملشاركة حتوله الدجال، ضد املسيح
جيعل عام، بوجه الرش ضد رصاع إىل الوطأة، ثقيلة الربا الرضيبية وفوائد األعباء
بتضحياهتم، األلفي امللكوت قدوم يستعجلون الرب، سبيل يف مقاتلني املنتفضني
من فيه التفكري يمكن قدر بأعظم ختاض دينية حربًا  االجتامعية  احلرب  وتصري

املوت. باالنتصار أو تنتهي املرارة،
قد األرياف شعب كان أيضًا.  الفالحني حروب عىل األنموذج هذا ينطبق
مطالبه لرشعية جديدًا دعام العامة املؤمنني كهانة مارتن لوثر حول مذهب يف وجد
الفالحني مقاالت يف: لوثر يقول السياسية. أهدافه لبعض وصوغًا االجتامعية،
اآلن قومًا إىل فينا قد رأى العرف كان إذا . . . » أشياء أخرى: عرشة، بني اإلثني
يرتتب ذلك  فإن بدمه.  وافتداهم املسيح خلصهم  الرمحة، يستحقون خاصني

أحرار». أناس املقدس، أننا للكتاب طبقا عليه،
الكربى، التجارة ورشكات الروماين، احلق أخرى: برامج عارضت
قوية قيرصية سلطة وإقامة موحدة عملة صك وأيدت واالحتكارات،
مدن بعض جعلت عام بوجه معتدلة مطالب كانت تلك اإلمرباطورية. يف 
بريليشنغن فون غوتس أمثال من الفرسان وبعض الصغرية، اإلمرباطورية 
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يف الصغرية الربجوازية حني متلملت يف إىل الفالحني، غاير ينحازون وفلوريان
الكئيبة. الظروف بسبب الفرنكية األسقفية املدن

الفالحني، مع التفاوض رفض األمراء من األكرب إن القسم للقول داعي ال
انتفاضتهم برسعة وامتدت العنف، إىل م) عام 1525 يف (نحن اآلن جلؤوا الذين
منطقة وتورينجن إىل وفرنكن األلبية واألرايض األلزاس عرب شفابن مقاطعة من
فلم األمراء، تدخل الخ . . . والنهب والقتل أعامل احلرق اتسعت عندما اهلارتس.
العصبة قمعت القتال. يف ميادين املجربة جيوشهم أمام الثبات املنتفضون يستطع
بوحشية، الفالحني  األلزاس أمري وأخضع وفرانكن، شفابن فالحي الشفابية

فرنكنهاوزن. قرب تورنغن يف والساكسونيني اُهلوِسّيني وأبيدت جتمعات
من ككثري آمن ُمنترس، توماس اسمه بروتستانتي قس تورنغن فالحي تزعم
تشري وكأهنا تبدو األوضاع وكانت الزمن. هناية عىل حافة أنه يعيش معارصيه،
خطبة (يف ُمنترس يقول عاملي. رؤيوي شعور ساد كام اقرتاب النهاية، إىل بالفعل
يف احلق كافر إلنسان عام 1524 م): «ليس متوز من شهر يف ألقاها التي األمراء

العنف. برضورة رصيح وهذا إقرار وجه األتقياء» يف حيث يكون عقبة العيش
تسهيل للقس من فال بد اجلديد يظهر، امللكوت هوذا وها الزمان. امتأل لقد
جني زمن يف الرب كرمة من الشيطاين النبات استئصال املرء «عىل والدته: 
منتصب وينمو األرض يف ثابتة بجذور اجلميل األمحر القمح ليرضب املحصول،
ليسوا جلنيه مناجلهم يشحذون الذين املالئكة أن معلومًا يكون أن السنابل، عىل
يتطلب متامها». إىل اإلهلية احلكمة بحامسة يوصلون الذين الرب، عبيد أول غري
الكهنة منهم وخاصة الكفار، األوصياء «قتل الواعظ: يقول كام  اإلهلي، الرشع

األمراء›. كزندقة» ‹موعظة اإلهلية البشارة إلينا ينقلون الذين والرهبان،
أعامل من موهلاوزن يف (1524 م) عام منذ كان يعيش الذي ُمنترس، تدخل
كثرية، أماكن أخرى يف هنا، كام واالجتامعية. السياسية االضطرابات يف تورنِغن،
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السلطة احتكر الذي البلدة، جملس من  طويل  وقت  منذ يتذمرون  الناس كان
الدين رجال إعفاء تعالت احتجاجات ضد كانت قد كام االقتصاد. بسوء واهتم
عنف إىل وانقلب التذمر متوترًا، الوضع فكان الترشد، حياة وضد الرضائب من

مفضلة هلجامته. أهدافًا واألديرة الكنائس من متخذًا
املنرصمة الفرتة  يف تشكلت  قيادة لكن  برسعة.  قمعت  انتفاضة ذلك تلت
يعتربون العادلون الذين إليها ينتمي اخلالدة› الرب ‹عصبة أسميت ُمنترس بزعامة
رشع البادئ. األلفي امللكوت بمرسات سيستمتعون والذين خمتارين،  أنفسهم
وحني املدن. كتائب  وإلغاء والسلب والنهب  الكراهية  إىل داعيًا يعظ ُمنترس
ورعاياها، السلطات بني التوتر  تعاظم الريف إىل موهلاوزن أحداث انتقلت

جيري. ما سبب مكان كل يف عىل إلقائها دأب النارية التي اخلطب وُعّدت
ورأى ثورنغن. إىل  فرانكن من الفالحني انتفاضة تغلغلت الوضع، هذا يف 
بذلك الرش. ضد القتال يف انخرطوا الرب أرسلهم حماربني يف مجوعها الواعظ
عامل حيرض كان بينام عىل نضاالهتم، فكرية قداسة وأضفى للفالحني قائدًا صار
هي هذه «تعالوا، تعالوا، تعالوا. النهائي: القتال خوض  عىل مانسفيلدر مناجم
إلينا، انضموا إلينا، انضموا . . . كالكالب األرشار خاب لقد املناسبة. اللحظة
إىل ‹بيان يتقدمكم» الرب إن ينثلم؛ تدعوه ال يربد، سيفكم ال تدعوا فالنار حامية.

م). 1525 نيسان عام 26) يوم أصدر مانسفيلد› يف املناجم صبيان
ينج ومل باجلملة، فيها الفالحون قتل التي فرانكنهاوزن، بكارثة احلرب انتهت
ألقي رسعان ما األمر، لكنه أول اهلرب نجح يف ُمنترس، الذي بينهم قلة غري منها
عام من أيار يف يشنق أن قبل تصوره، يمكن تعذيب ألفظع وتعرض القبض عليه،

األلفي بالدماء. امللكوت حلم أغرق لقد قرب موهلاوزن. (1525 م)
من فئة  تسفينغيل، أولريش  أسامهم كام العامد) (جمددو أو  الِعامدّيون، كان
هؤالء ضم وقد اللوثري. ركاب اإلصالح يف ظهرت التي التدين أشكال أغرب
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البالغني، بتعميد املطالبة يف أطرافها اشرتكت حمرية، درجة إىل متنوعة جمموعة
(النور خاص، هو نبوي نور عىل املؤمن اعتامد برضورة قالت رؤيوية هتيئية ويف
يقبلوا كي حقيقيني، قديسني من  مجاعاهتم  تتكون أن العامديون أراد  الداخيل).
مجاعة للمسيح، احلقيقية اجلامعة باعتبارهم األريض األلفي امللكوت يف مجيعهم
معظمهم حتدر بروتستانتي، حكم يسميهم كام (املهووسون) هؤالء املختارين.
بروتستانتيني األلفية للنزعة  محاستهم وجعلتهم الدنيا. االجتامعية الفئة  من

هلا. ال مثيل بدينامية وعددهم، بوضعهم مقارنة متيزوا، هامشيني،
تسفيكاو). (أنبياء باسم األملانية األرايض يف  األوىل للمرة العامديون عرف
رشيك كارلشتاد، أن حتى فيتنربغ،  إصالحيي لدى جدًا جيدًا انطباعًا  وتركوا
«قادتني ميالنغتون: فيليب الشك ساور كام معهم، وقف اإلصالح، يف لوثر
قرائن أن هناك خاصة قيمتهم، من اإلقالل عن االمتناع إىل الوطأة ثقيلة أسباب

عليهم»(3). معينة عقول سيطرة تؤكد كثرية
إىل فيتنربغ يف مواطنيه ليعيد الفارتبورغ  عىل  منفاه الساخط لوثر غادر
عىل يف تسفيكاو تعرف قد ُمنترس كان (1520 م) عام شتاء قبل ذلك، يف النظام.
محاسة، املفعمة العامدية الروح هذه عن مؤثر بانطباع وخرج شتورخ، نيقوالوس
الرب وإن املقدس، للكتاب احلقيقية  الروح عرف األمي الرجل هذا إن وقال

مبارشة. أدركه
عريضة قبعة ويعتمر طويًال بنيًا رداء يلبس نحيًال، املناشف هذا كان صانع 
الداخلية» وممارسًا «االستنارة حول سامعيه واعظًا آلخر مكان من ينتقل احلوايف،
هؤالء. حتمس األلفي، امللكوت قدوم قرب أعلن عندما عليهم. هائًال تأثريًا 
قصرية، األسف، لفرتة لشديد سيسودون، الدجال واملسيح األتراك قال إن وحني
أوروبا، رشق جنوب  فعًال حتتل العثامنية فاإلمرباطورية  معقوًال، ذلك هلم بدا
سيكون الذي العامل، زوال أتباعه انتظر هكذا إنجيلية. شخصية الدجال واملسيح

. وعودة املسيح.. الكفار لقتل كل مقدمة
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أرشق الذي الرجل هذا اسمه ميلشيور هوفامن. شخص املنتظرين بني  كان
يف مواعظ ألقى له أن سبق شفابن، من التجوال كثري ،تاجر فراء الداخيل كان نوره
م). 1543) عام السجن يف حيث تويف وسرتاسبورغ، والسويد، وهولندا، إيفالند،
يف انتظار تراجعًا شهدت التي حلروب الفالحني، التالية الفرتة يف كله هذا حدث
أشخاص لدى حيًا أبقته العرص خيبات كانت وإن تبدده، إىل  أدى العامل هناية

كثرية. عامدية حلقات يف رعايته لدى نجح كهوفامن، الذي متفرقني
كهذا، هوفامن شخصًا بقضيته. كان مقتنعًا هو نفسه كان من يقنع اآلخرين
مجاعة، هناية العامل أعضاؤها انتظر دينية روابط اهلولنديني يف أتباعه من عديد جتمع
ملكوت املسيح أقاموا أولئك الذين صفوفهم بني من ميلشيوريني، ظهر وأسموا

ُمنسرت. مدينة يف
جانبه من سيقوم إنه وقال م). 1533) عام سيأيت أن امللكوت زعم هوفامن
ساموية. إىل أورشليم اإللزاس ستتحول يف سرتاسبورغ وإن «كإليا ثاٍن» باستباقه
حتقق نبؤته. قبل السجن سيدخل املنّور هذا أن أقواله، وزعم غامض شخص أيد

بني املواطنني. رؤيته لنرش سرتاسبورغ إىل توجه هوفامن عند هذا،
وشجعهم األمر. وجتاهلوه أول اهلوائي الشخص أقوال معظم الناس استغرب
املضطربة، احلقبة تلك واأللوان يف األشكال خمتلفي أنبياء ظهور واقعة عىل جتاهله
دعوته، بجديد يف يأت هذا مل هوفامن أن ثم آخر. إىل مكان من االنتقال عىل دأبوا
تدخل اآلن اجلديدة. القدس تظهر كي الكفار، كل قتل بوجوب كغريه بل قال

السجن. يف به وألقى جملس املدينة
حتني أن  «إىل واملاء اخلبز عىل يعيش  أن وأقسم حذاءه،  املبتهج الرجل خلع
عىل جمربًا نفسه وجد لقد  .(4) أرسله» الذي إىل بيده فيها سيشري التي  الساعة 
التايل، العام ويف العام، ذلك يظهر مل من «أرسله» ألن جدًا، طويلة لفرتة الصيام
جملس أبقى بينام شديدة، هوفامن ألزمة عّرض مما كذلك، م) 1536) عام ويف
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بمرض عضال حيث أصيب القضبان، وراء املسكني الرجل سرتاسبورغ بلدية
قليل. وتويف بعد احلبس، من أعوام عرشة م) بعد عام (1543

الذين واهلادئني، املعتدلني املتعصبني من النمط ذلك إىل هوفامن انتسب
األيدي وحركات والكتفني الرأس وهز واالبتسام باإلشفاق اآلخرون يقابلهم
جمتمعهم عىل خطرًا ال يشكلون وثقالء، فإهنم مزعجني يبدون أهنم ومع احلائرة.
صهيون) يف (ملكوت م) 1534) عام أقاموا الذين امللشيوريون، أما العادة. يف
أسس االختالف، أشد طراز خمتلف إىل فانتموا ِفْسْتفالِن، والية أعامل من ُمنسرت

العامديون. عرفها انحراف حالة أرهب ومثل رعب، وسلطة إرهاب نظام
فالربوتستانتي، الكاثوليكي، الدين  رجل روثامن،  برينت مع  األمر بدأ
كشفت مواعظه خارقة، بفصاحة متتع موهوبًا رجًال كان الذي العامدي، فالواعظ
تنظم حياهتا أعىل جلامعة مسيحية حقا كمثل نرشها التي األوىل املسيحية شيوعية

األشياء. لكل مشرتكة ملكية األوائل، تسود فيها املسيحيني عىل طريقة
«وتدفق بغبطة خاصة، الواعظ أقوال وخارجها داخل ُمنسرت املعدمون تلقف
مكان يف البقاء يطيقون ال وأرشار وفريزيون، فيها هولنديون، عىل املدينة وجتمع
متبطلني قدوم أخرى معلومات تؤكد احلوليات. إحدى قول حسب واحد»
ُمنسرت إىل جاؤوا  والتبذير، الرتف يف أهليهم ثروات بددوا أن هلم  سبق وأناس
من تقارير مغرضة كتبت هذه كانت ربام واألغنياء. نقود الكهنة أكياس طمعًا يف
انضموا من أن لكن صار مؤكدًا الفقراء. يف جتمع هلم مصلحة ال من نظر وجهة
واملدينة، الريف حمرومي إىل غالبيتهم ُمنسرت، انتموا يف إىل أو جاؤوا العامديني، إىل

إجرامية. عنارص وإىل
شؤون وإدارة املدينة كتيبة يف املشاركة عىل مطالبها آنذاك تركز احلرف كانت
مواطنيهم مع شديد بعنف أتباع لوثر زمن تشاجر فيه  كان ذلك البلدية. ُمنسرت
مضطربة وسياسية دينية أوضاع  فيه سادت الصحيح، اإليامن  حول  الكاثوليك
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واضطرابًا. حرية العامديون زادها وحمرية
باءت جهوده لكن التحريضية. من إلقاء خطبه روثامن منع جملس املدينة حاول
ظهر حني الوضع، احتدم م) 1534) عام الواعظ. أتباع كثرة بسبب باإلخفاق
سيعودان إهنام األلفية التصورات النبيان اللذان تقول و«إيليا» «حنوك» ُمنسرت يف
الفران ماتياس، يان اهلولنديني كانا النبيان هذان املسيح. ليعلنا عودة إىل األرض
بوكلسون، ويان سوداء،  طويلة حلية له ونحيل طويل شاب وهو هارليم، من
قابعًا معلمهم كان الذين امللشيوريني، أوساط إىل هذان انتسب اليدن. من اخلياط
رست الوقت، هذا يأس. يف دون اجلديدة أورشليم ينتظر سرتاسبورغ سجن يف
وإن ُمنسرت اختاره هلا، جديرة بام غري سرتاسبورغ وجد السيد شائعات تقول إن

هلم فيها. قدم موطئ أخذوا العامديني ألن أورشليم اجلديدة، ستكون
ذلك يف بمن عليهام، الشعب فتدفق مكثفة، عامدية بأنشطة اهلولنديان قام 
أول يف بالغ  (1400) تعميد تم أنه ويقال أثرياء. مواطنني وزوجات راهبات
قصرية، خالل فرتة دينية نشوة حالة إىل ُمنسرت اهلولنديان املدينة. نقل يف هلام أسبوع
من شباط يف الذي انتخب اجلديد، املدينة تأييد جملس كسب يف عززها نجاحهام
حتسبا ُمنسرت كثريون مواطنون من جانبهم، غادر روتينية. بصورة م) عام (1534

حيدث. قد ملا
عرشة مدينة جعل  ديني هوس  حيركهام إرهابيني وبوكلسون ماتياس كان
بعض بقوة أيدمها وقد نزل جمانني. واحلرف، التجارة من تعيش نسمة، التي اآلالف
اجلديد. بلديتها كنيربدولينغ، رئيس جملس برينت املناشف تاجر أمثال من املواطنني
هيجانات خالل من نفسه عن التعبري إىل الشديد الرؤيوي الضغط سعى
وأزقة شوارع عرب  صارخني يركضون  الناس جعلت والنشوة،  بالوجد مفعمة
بينام السامء، وسقوط الساموية اجليوش وانطالق الرب وصول يعلنون  املدينة،

أجسادهن. عن ثياهبن بعض النسوة نزع
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والبد طاهرًا. يكون  أن الساموية أورشليم يف مسكن امتالك يريد ملن البد
لوثريني وكاثوليك من اآلخرون عامديًا. أما أي حقيقيًا، يكون مؤمنًا للطاهر أن
ويستحيل عىل املرشوع العظيم وخطرون باإلثم مفعمون هم بل أطهارًا، فليسوا

منهم. اجلديدة القدس تطهري من مفر معهم، فال القديسني جمتمع بناء
كان. ما وهذا املدينة. من طردهم هؤالء، فاقرتح كنيربدولنغ شنق أراد ماتياس
ضجت ثلجية، عاصفة بسبب الربودة شديد يوما شباط، وكان 27 يوم صبيحة يف
وال تعودوا أهيا الكفار «أخرجوا صارخة: ُمنسرت شوارع عرب جمموعات مسلحة
منازهلم من املذعورين املواطنني بطرد قامت ثم األب»!. أعداء ألنكم أبدًا،
تسمح أن دون ورّضعًا،  وأمهات وشيوخًا وأطفاًال ونساء رجاًال املدينة: ومن
يف باإلكراه منهم، فعمد أما من بقي الغذائية. املواد أو الثياب أو النقود بحمل هلم
املزيفني. املؤمنني من مطهرة ُمنسرت اعتربت (3) آذار، يوم السوق. أخريًا، ميدان
ملقيًا عليها، احلصار فالديك، فون فرانز األمري املدينة، األسقف حاكم فرض
النظام يقيمون وحمازبوه ماتياس كان بينام رهيبة. جماعة أحضان يف بمواطنيها
وزعت أو خزنت التي ممتلكاهتم، تسليم عىل الناس وجيربون اجلديد، االجتامعي
خطرًا العامديني تدابري عىل  االعرتاض صار فصاعدًا، اآلن من الفقراء. عىل
ذلك ومثل  املوت، تستحق جريمة املال امتالك وغدا للقتل، صاحبه يعرض

اإلنجيل. غري كتاب امتالك أي
املحارصون وقطعه عليه القبض فألقي املدينة، من اخلروج  ماتياس حاول
ذروة املأساة  وبلغت  اإلرهايب، النظام زعامة بوكلسون توىل عندئذ، إربًا. إربًا

انقطاع. بال فظاعتها تعاظمت ملهاوية لعبة إىل احتدامها وحتولت
منذ شعر العمر من والعرشين اخلامسة يف وسيًام وحاملًا فتى بوكلسون كان 
وتوىل مرسحيات عرضها بالفعل كتب وقد املرسح. إىل يقاوم ال بميل طفولته 
تاجرًا وجرب حظه منه، رغبة اخلياطة دون ثم تعلم حرفة فيها. األدوار بعض
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يف قمتها بلغ حرفة العامد يف  الشاب الرشوط، رأى  هذه يف برسعة. أفلس لكنه
ذات جرى ذلك أنه حقيقتها. من عىل املرضية صفاته تظهر أن فكان حمتًام ُمنسرت،
طوال يف تأمل انخرط ثم اهليام الديني، من حال يف وهو الشوارع عرب عاريًا مرة
أن املدينة جيب أنظمة أن خيربه إهليًا وحيًا تلقى أنه بعده أعلن التالية، الثالثة األيام
من شخصا اثني عرش مع حكومتها ويأمره بتويل البرش، من صنع تكون مجيعها
الناهي، املطلق واآلمر السيد جعلته قوانني بوكلسون حني، سن بعد كبار السن.

يديه. يف مواطنيه وحياة وضعت موت
أسكت الذي بوكلسون، عن يصدر أمر  أول  الزوجات بتعدد األخذ كان
اإلنجيل قول جيعل إهلي كشف إىل بإشارة املجلس الواعظني وأعضاء اعرتاضات
هو نفسه، تزوج وقد واجب الطاعة. إهليًا أمرًا عددكم» وزيدوا خصبني «كونوا
الشابة، اجلميلة ماتياس  أرملة  ديفارا، من هولندا، يف  زوج له كانت أنه رغم
منهن أية واحدة عمر يتجاوز ال أخرى امرأة بأربع عرشة أتبعها أن لبث ما التي
ثم األمر، أول ترددن فقد نساء ُمنسرت، أما اآلخرون به. اقتدى وقد عامًا. عرشين

الرجال. قليل من عدد جد غري املدينة يف يكن مل اللعبة، إذ إىل انضممن
بصورة القمة بولكسون احتل الزمن، لنهاية ومسيحًا ملكًا به نودي عندما
بوكلسون. شخص أخريًا يف عاد املسيح أن الواعظني مع إعالن حدث هذا هنائية.
ما هي مضحكة. قدر مرعبة مسخرة ذلك فكان قام، قد صهيون وقالوا إن ملكوت
شخص، مئتي من لبالطه تعيني حاشية املزعوم املسيح به قام عمل أول كان
املنطقة اعتبار كذلك وقرر ملكيًا. ناطقًا وروثامن أول كنيربدولينغ وزيرًا وتسمية
اللون ذهبي بديباج مغطى عرش وإقامة للملك، مقرًا الرئيسة بالكنيسة املحيطة
املسيح كان حيث املقربني، املستشارين مقاعد جانبه توضع إىل الرئيس يف السوق
أو حماكمة ليعقد من عنقه، تتدىل والقالئد الثياب أفخر هناك مرتديًا إىل يذهب

جديدة. توجيهات إعالن عند يكون حارضًا
يسريون األبواق نافخو كان فقد فخمة: أوبرا ينتمي إىل وكأنه امللك بدا موكب
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ممتطيًا ذاته فامللك البالط، موظفي من الرفيعة املناصب أصحاب مقدمته يليهم يف
كنيربدولينغ يليه الصوجلان، بيده وأمسك رأسه عىل تاجه وقد وضع جواده صهوة
حرس كان واخلدم.  الواعظون وأخريًا البالط، يف العاملني فجيش وروثامن،
أخريًا، الرئيس. بالسوق حتيط دائرة يتوزع يف هؤالء، ثم الشخيص يرافق امللك
سيفا. وثانيهام القديم العهد أوهلام خادمان حيمل العرش ويسار يمني إىل يقف كان
البسطاء!. العامديني أرواح يف لألثر الذي أحدثته ويا مرسحية مؤثرة، من هلا يا
مقاومته من املسيح فكرس صاح، نصف منه بقي من أما الشعب.  أسكرت  لقد
مل تكن الفعيل. تنفيذها من خالل كثرية حاالت املوت، ويف بعقوبة هتديده خالل
بوكلسون، كان دعاوة. مملكة كذلك كانت بل فقط، رعب صهيون مملكة مملكة
يلبس أرسهتم، وأغطية ذلك ثياهبم يف بام عامدييه، من قيمة له ما كل انتزع الذي
الفخفخة يف نفسه أغرق الثياب. وقد أفخر بالطه ورجال وزوجاته اخلمس عرشة
احلصار. اشتداد مع وبطشًا انتشارًا يزداد كان اجلوع أن رغم واألطعمة، واملرسات
هو شخصيًا لديه ليست أنه مع إهلي، ألمر امتثاًال أنه يعيش هبذه الطريقة وقد زعم

شهوات. أية أو العامل رغبة يف أية
إبقاء مجاعته أراد لذلك القائم، الوضع استمرار من واثقًا يكن بوكلسون مل
ذهب لدهيم من ما تسليم كل أفرادها إىل يطلب أن روثامن رائق، وأمر مزاج يف
من اآلن ختدم أن جيوز ال الثروة اجلديد، بحجة أن داود رشف وحيل عىل وفضة

الرب. جمد بل األغنياء فصاعدًا عجرفة
حال يف أبقاهم بوكلسون أن نعلم لكننا صدقوه. قد الناس كان إن نعرف ال
الصور، وأن يف ثالث مرات قريب عام أن الرب سينفخ دائم، وأخربهم تأهب
صوت سامع يف حلظة الرئيسة، الكنيسة ساحة - صهيون جبل يف عليهم التجمع
عىل أعدائهم أمام املدينة ليقضوا سيغادرون الرب، أبناء هم الثالث، ألهنم، البوق
بإطعامهم سيتكفل الرب بأن علام امليعاد، أرض إىل يتوجهوا أن قبل أسوارها،

ارحتاهلم. خالل
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امللك جاء الصور. يف بوكلسون نَِعْم من نبي نفخ عندما بالفعل جتمع الناس
أن ما خالهلا أعلن مألوفة مرسحية كانت تلك حاشيته. ترافقه مهره عىل صهوة
ونبيذ. خبز عليه يوّزع أن شعبه، نجح فيه فاستحق لوالء اختبار جمرد كان جرى

بالدفاع وامرأة رجل كل ألزم صارمًا، تنظيًام مملكته عن الدفاع املسيح نظّم
يف وقعوا ما إذا ينتظرهم ما يعرفون  كانوا ألهنم له، القوم استجاب وقد  عنها.
أسس قد فاْلِدك كان ومرتزقته. فاْلِدك فون األمري الزمني األسقف سيدهم يدي
وكان عسكرية. ووحدات بامل وسالح أمده أمراء حلف (1534 م) عام يف هناية
م) 1535) عام من آذار باملال يف له وتربعوا بدورهم معه تضامنوا قد الرايخ أعيان
أو إليها  الدخول من يشء أو شخص أي يمنع شامًال، املدينة حصار كان حني
واختذ الندرة، حد إىل الغذائية املواد من خمزوناهتا تضاءلت  بينام منها. اخلروج
كالب وقطط من عليه أيدهيم تقع حيوان أي يأكلون الناس جعلت أبعادًا اجلوع
املاء يف أحذيتهم وينقعون والطحالب، احلشائش وكذلك وجرذان وقنافذ وفئران

القبور. اجلثث من وينبشون اجلدران عن الكلس أخريًا ويكشطون ويأكلوهنا،
الفصح عيد قبل اخلالص أن فأعلن اجلنونية، نشاطاته بوكلسون واصل
الروح خالص هو عناه الذي اخلالص إن قال  املحدد، املوعد يف م).  1535)
إذا إىل خبز، سيتحول بالط الشوارع أن النهاية يف املحارصين أخرب ثم وحدها،
أيام طوال رياضية وتنظيم منافسات بالرقص، صدر إليهم ألمر إهلي استجابوا ما
شوارع املدينة عاجزة ترتنح يف كانت التي الكائنات املنهكة من طلبه هذا ما ثالثة،
الكنيسة يف  فاضحة متثيليات بالفعل نظم  وقد  القامة. منتصبة وهي السري عن

الشعب. إهباج أجل من الرئيسة
السامح عزمه فيها يعلن املدينة  عىل  منشورات بإلقاء فاْلِدك فون فرانز  أمر
إىل دعوة كانت تلك وحاشيته.  امللك سلموه هم إن بأمان، بمغادرهتا لسكاهنا
أكثر من اإلرهاب واخلائف الضعيف الشعب، لدى صدى أي جتد االنتفاضة مل
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ورشع اجلالد، دور فأكثر  أكثر يامرس أخذ  بوكلسون ألن مىض، وقت أي من
من كاٍف عدد املدينة كان يف رغم هذا، تعليامته بيده. خيالفون من يرضب أعناق
أن وخافوا وبفضل رعايته ظله يف من صعدوا األوىل بالدرجة ضموا له، املوالني
خارجها، الزحف إىل من شجاعان رجالن عندما متكن كل يشء. اآلن خيرسوا
مملكة سقطت أسوارها، عن الدفاع ضعف نقاط إىل املحارصين وأرشدوا 
وطعنوا ورضبوا م) 1535) عام من متوز 24 يوم املرتزقة اقتحمها فقد صهيون.
فقد العامديني، قادة من أحد ينج مل وسيوفهم. ورماحهم معاوهلم أمام ظهر من كل
املحببة، بوكلسون زوجة ديفارا رأس وقطع يعتقد، أثناء املعارك كام يف روثامن قتل
وعرضه للفرجة حتى أسقفيته عرب مقيدًا بجره فون فاْلِدك الذي أمر امللك، وأرس
ليعذبه، وكنيربدولينغ ُمنسرت يعيده إىل أن (1536 م). قبل عام من الثاين كانون
أقفاص الثالثة يف الرجال ويضع جثث املصهور، باحلديد حتى املوت ورجل آخر

إىل اليوم. ومازالت معلقة المربيت. كنيسة أعىل برج إىل رفعت حديدية
املناضلني، العامديني ضد  حقيقية مطاردة محالت الرايخ سلطات نظمت
األلفي امللكوت فرض  فكرة عىل كذلك وقيض مجاعاهتم. من واحدة  تنج فلم
إىل استمر قد سلميًا، كان الذي العامدية، الشكل األصيل للنزعة كان وإن بالعنف،

السيد. ومحاة لدى املينونيتيني اليوم
حياهتا لتواصل  العامديون،  تلقاها التي الرضبة مع األلفية النزعة تراجعت
ولكن يف من جديد، الظهور حني عادت إىل عرش، السابع حتى القرن اخلفاء يف
جتمدت اللوثرية قد تعاليم كانت األثناء، يف هذه ذاته. عىل ومنكفئ هادئ شكل
وعقيًام. معصومًا العقل، يوجهه إيامنًا وصارت جديدة، أرثوذكسية وحتولت إىل
حتطيم إىل  سعت  هلا  مضادة  قوة وتصوفها التقوية النزعة يف  نمت قد وكانت
امللكوت حول  القديمة بالتصورات تذّكر أن تقريبًا احلتمي من فكان اجلمود،

األرض. عىل اإلهلي
1618) عاما الثالثني حرب فظاعات  تأثري حتت يزالون ما املؤمنون كان
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ذواهتم، إىل الطريق مآزقهم هو من خمرجًا الصوفية هلم عندما قدمت م) 1648 -
يوهان تعمق الالهويت األرثوذكيس الزمن. حول هناية جديدًا تصورًا ذلك فكان
الذي يف الطور األخري يعيش أنه النبوية، فاعتقد الرؤى يف اليدن كوشييوس من
- 1575) بومهه يعقوب الصويف قال جانبه من امللكوت. ظهور عادة يسبق
آموس يوهان اُملَرّيب حدد آت، أبيض) (زمن عن: مماثًال. وحتدث شيئًا م) 1624
له. موعدًا عام (1672 م) أيامنا، حتى م) املشهور 1670 - 1592) كومينوس
مبارشًا اختبارًا جديد من  الدين  يصري أن الصوفية التصورات تفرض
كنيسة أرادت كام وحدها، الفهم ملكة  مع يتفق  مذهبًا وليس للرب،  وحيًا 
م) 1705 - 1635) سبنر  يعقوب فيليب درس يكون، أن له  املتحجرة لوثر
يسوع سيطرة إىل قصديًا، بالرضورة، يفيض يشء كل «أن فاكتشف يوحنا رؤيا
يف صديقه ورفيقه أيضًا إليه توصل الكشف ذلك امللكوت األلفي»(5). يف العجائبية
هذا الرجالن «أبوي النزعة يعّد إضاءة داخلية. عرب بيرتسن فيلهلم يوهان اإليامن
باملعنى فهم (األلفية) من منعته الذكاء من درجة عىل سبينر كان أن عىل التقوية».

للكلمة. احلريف
سكنت يف فورمتربغ، حيث خصبة أرض عىل التقوية األفكار سقطت بذور
(فالرتنِغ) الديني» الصعيد عىل موهبة األملاين الشعب عشائر أكثر  من «واحدة 

اليوم. إىل جزئية وال زالت كذلك بصورة شعبيًا فغدت شأنًا
زمنه، يف بعض االهتامم م) 1752 - 1687) بِْنِغل ألربيشت يوهان القس أثار
هو رئيسًا  هدفًا لنفسه  حدد قد بِْنِغل كان األلفية. الفكرة إىل انتامءه أعلن حني
ستبقى يوحنا رؤيا أن نتيجة ترى إىل مسعاه فأوصله معاين كلامت اإلنجيل، فهم
هناية العامل، عام هو (1836 م) عام وأن الدينونة، يوم إىل الكنيسة لتاريخ خمترصًا
هناك يكون تغري ظاهر، م) دون 1836) عام مر احليطة: «فإن سبيل قال عىل وإن
الغلط، عن البحث تم عندما بالفعل. ذلك كان وقد نظامي»(6). أسايس يف خطأ
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تصحيحها، ألنه من مل يتمكن لكن بنغل حد بعيد. إىل مصطنعة حساباته أن تبني
طويل. وقت منذ احلياة فارق قد كان

له عيش يكتب مل وإن األلفي، امللكوت جديد يف من احلياة التقوية النزعة بعثت
وجودها واقترص أرضيتها فقدت قد كانت العامل زوال هتيؤات أن ذلك مديد،
عليه عقدت الذي للعلم،  ملكًا  املستقبل صار لقد مقفلة. صغرية حلقات عىل 
االهتاممات، حوله الذي تركزت الثالثي والتقدم والعلم وصارت املادية اآلمال.

لزماننا. احلديثة االندثار خماوف سائر فيه كمنت طابعًا دينيًا واكتسب
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وعقالنية تنوير (9
ذايت وخالص جديد إنسان

بداية عرش، والثامن السابع القرنان والعقالنية،  التنوير عرص حقبة متثل
من سادا اللذين العامل  وفهم باحلياة الشعور جذريًا تغيريًا غري أسايس،  حتول
األعايل» يف «األمل وجعل اآلخر، نحو العامل الديني التوجه ذلك وأضعف قبل،
إمكانية عىل قىض كام الدنيوي. العامل موضوعه لتوجه فأكثر أكثر مكانه يرتك 
وبني واملتداولة  املوروثة  اجلحيم» «األرض/ السامء  ترسيمة بني توافق نشوء

العامل. حيال النظر اجلديدة وجهة
أساسية تغريات للعامل، سبقتهام التقويم اجلديد وهذا العظيم، االنقالب هذا
وتقديم نفسها الدفاع عن عىل متزايدة للكنيسة، وأجربهتا سببت مصاعب عديدة
املذكور يتجسد االنقالب مل هبا. عن اإلتيان عاجزة تبني أهنا لوجودها مسوغات
االكتشافات ركاب  يف حدث الذي العامل، لصورة الرصف املكاين التوسيع  يف
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كوبرينيكوس بالدرجة األوىل نظرية نيقوالس عربت عنه وإنام الكربى، اجلغرافية
الكوكبية، املنظومة مركز يف الشمس  وضعت  التي م) 1543 - 1473)
كيبلر يوهان ونظريات الكون؛ أنه يظن كان ما مركز من األرض وُأخرجت
خالل من كوبرينيكوس  نظرية صحة عىل برهن الذي م) 1630 -  1571)
من الالهوتيون احلال، نفى بطبيعة وأزمنتها. الكواكب دوران مدارات حساب
العلمية، املعارف  هذه صحة قاطعًا نفيًا والكاثوليكي، الربوتستانتي املذهبني،

اإلنجيل. من مأخوذة «براهني» إىل باالستناد
لوجوده. مسوغات إجياد عىل بدوره جمربًا  نفسه الطبيعي  العلم وجد
بمساعدة الطبيعة كتاب «بقراءة م): 1642 - 1564) غاليليو طالب لذلك
باليقني، الشك قطعت امليكانيكا جمال يف اكتشافاته كانت وقد  الرياضيات».
الفكر البرشي يستطيع الطبيعي، احلدث أساس يف تكمن قوانني وجود وأثبتت
بخطوة حاسمة، م) 1626 - 1561) بيكون فرانسيس وقام دراستها وبحثها.
من تكتسب إهنا ال قال التي الطبيعي، العلم يف املعرفة اكتساب فأوضح طريقة
الطريقة عىل عامة حدود من استنباطًا تشتق وال اللغوي، التبحر بمعونة الكتب
باالحرتام، جديرة كانت مهام ونفى وجود سلطة، السكوالستيكية (املدرسية).
الوقائع إثبات هو تقدر عليه ما كل إن وقال اخلطأ؛ من الصواب تقرير تستطيع

وحدها. التجريبية اخلربة طريق عن
العرص خارج إىل األوىل «باخلطوة  قام أوكهام فون فيلهلم كان وقد
واستخلص السلطة، ملامرسة حمدودة غري حرية للرب إن قال عندما الوسيط»(1).
رصف، هو واقعي بام التقيد غري يشء فعل أي ال يستطيع اإلنسان «أن ذلك من
ال عبث فهو والرتابط املعنى عن البحث أما  قائم. هو بالرضورة ما ليس الذي
األحوال أحسن يف يكون ألن الرتابط ال الرتابط، هو ليس (احلقيقي) حتته». طائل
ال الفعيل الواقعي هذا لكن غريها؛ املتفرقة دون الوقائع هو فكرنا؛ (احلقيقي) يف إال
تكون ال لذلك وحسب؛ اختباره يمكن بل اشتقاقه، أو اكتسابه أو يمكن حسابه
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ينفصل كام نعرفه، وما نؤمن به ما وينفصل (املشخص) مع مبارش كلقاء إال املعرفة
بعضهام ربطهام عىل تقريبًا عام تركزت طاقات ألف اللذان و(العقل) (اإليامن)

هناية العرص الوسيط(2). واحدة، بكلمة هو، حيدث إن ما ببعض.
يضع اإلنسان وأخذ الدينية. احلروب أنقاض عىل يسود الدنيوي الفكر  بدأ
أرسار كشف هدفها بجهود العرص روح وامتألت والعقل،  الفكر قوة يف  ثقته
هلا الطريق شق املرحلة التي بالعقل اإليامن وجّنح املنهجي، الفكر بواسطة اخللق
م) 1677 - 1632) سبينوزا وباروخ 1650 م) - 1596) ديكارت الفالسفة رينيه

م). 1716 - 1646) اليبنيتز وغوتفريد فيلهلم
تعاليم «من للشك: حمًال يكون  أن يمكن يشء كل أن من ديكارت انطلق
اخلاص الوجود وحتى الرياضية، اجلمل حقيقة إىل احلواس، معطيات إىل الكنيسة
مفكرة. أنا تشك، أنا وجود فيها هي للشك جمال ال ثابتة نقطة هناك غري أن ذاته.
بوضوح عليه التعرف يتم ما كل اعتبار جيب لذلك أنا موجود(3).  إذًا أفكر أنا
هو العقل بواسطة واجللية الواضحة املعرفة  يف الرئيس املبدأ هذا وجالء أكيدًا.
أعىل» وقائدًا العقل قاضيًا أمام صحتها إثبات املعارف مجيع حاسم. وعىل مبدأ

عقالنيًا. أمام اإلنسان مفكرًا أي
إليه، بالنسبة الرب، «ليس  ديكارت. من أبعد إىل خطوة يذهب سبينوزا يف
املنطقية» قانونيته  فهو وبالتايل العامل مع متامه هو بل اخللق، فوق شخصية تقف

/ املنطقية». الطريقة العقالنية بغري معرفته إىل سبيل و«ال
كحياة ذلك يفعل لكنه  الكون، خيرتق الرب أن جانبه من اليبنيتز يرى 
«املونادات» الروح: وحدات بآخر متتلئ روحًا املادة تعترب بدورها، وحركة.
إرادة الهنائية كل يشء حتيي حيث الكامل، واملجنحة بالنزوع إىل والفاعلة املدركة
والنظام الوضوح كنه الرب: يف امتالءها  جتد األخالقي والكامل الوضوح إىل
والوجود، املعرفة وبني يف الوجود مسبق» توازنه . هناك «انسجام . . الكاملني
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احلضور. كيل وهو يقوم منذ األزل
جعل علميًا، جنيًا اعتباره يمكن  ملا ثمرتني سوى والعقالنية التنوير ليس
املحلية، اللغات  إىل الالتينية العلم لغة  من  وترتجم تنترش واملذاهب النظريات
اجلديدة العامل صورة واكتسبت والربجوازية الصاعدة، النبالء بنهم تلقفها حيث
عن أفصح كام بالرب اإليامن فتبدد يذكر، دور أي فيه للكنيسة علامنيًا ليس طابعًا
واملعتقدات. رأى وسلطة الكتاب املقدسة األرسار ورفضت اإلنجيل، يف نفسه
ومتسكوا ختطيه. تم  قاتم زمن  بقايا  الديني االنتامء ويف الكنيسة يف  التنويريون
إعامل عقله من يدركه لكن اإلنسان اخلري، ومنبع الكون خالق هو إله عن بتصور

للكون. العجائبي البناء يف
من أنزهلا بدورها، تارخييًا هائًال وجتدده تبدًال العامل زوال شهدت تصورات
دون ممكنًا أريض، مستقبيل، فردوس قيام  فغدا  األرض؛ عىل وعكسها السامء 
ومستقبل ذهبي عرص ولتأسيس إلقامته، بذاته مؤهل اإلنسان ساموي، إسهام
مثاليات رسمت وقد عقالنية. طرائق توجهه الذي تقدمه املستمر بفضل سعيد
ال والعدالة، واحلرية السالم يسوده عامل  حول سيناريوهات واجتامعية سياسية
واحدة مرة اإلنسان أمسك أن بعد وللجيوش الساموية، واالبن لألب فيه مكان

اخلاصة. مسؤوليته وعىل بمصائره وإىل األبد
لإلنسان متامًا جديد تقويم إىل انتهت للقيم، تقويم إعادة سريورة هكذا بدأت
يتوضع غاضبًا قاضيًا الرب فيها يعد مل عالقة وهي والطبيعة؛ بالرب عالقته يف
الذي هو العامل هذا «قام بتأسيس أبوي صديق رضبًا من صار بل اإلنسان، فوق
مل إن سعادته فيه، عىل العثور واحد كل ليستطيع العوامل» (اليبنيتز) األفضل بني

السليم. البرشي للفهم مناقضة بترصفات يأت
اإلنسان رسمها التي الصورة معها وتبدلت الرب صورة تبدلت بذلك،
املجهودات بفعل قيمتها من كثريًا فقدت الكنسية املعتقدات  أن ومع لنفسه.
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نظام إلقامة أهًال ليس أنه اقتنع  عندما للمسيحية، املرء  أخلص فقد الفلسفية، 
اخلاصة. االستمرار بقواه عىل وقادر ثابت اجتامعي

الطبيعة حالة كتاب: اللفيتان 1679 م) يف - 1588) هوبز توماس وصف
الذات حفظ غريزة هبا تسببت اجلميع، ضد  اجلميع خيوضها حربًا باعتبارها
خالهلا، من الدائم األمان بلوغ لن يكون بوسع أحد إنه وقال عقاهلا. من املنفلتة
نظام عام. هلذا، بواسطة التدمري قوى تقيد سلطة الذات بإجياد حفظ يمكن بينام
النظام امللزم إىل شخص حيل فيهم حقوق كل فرد من جزء نقل عىل البرش يتعاقد
نتاج ملكية هوبز تكون بذلك قمتها. امللك وحيتل الدولة فتنشأ العام، الرصاع حمل

إهلي. لتعيني نتيجة وليست عقالنية أنانية
الذات حفظ يف الرغبة م)  1704 -  1632) لوك جون  اعترب جانبه، من
عىل الدافع أخالقيًا طابعًا أضفى لكنه الدولة. لتأسيس دوافع واألمان والسالم
عرب يدخل منهم من ولكل بالطبيعة، ومتساوون أحرار فالناس مجيعهم األناين،
جتاه للجميع املتبادلة املراعاة عىل تقوم الدولة إال ذاته. وال احلق الدولة إىل عقد
توجد أن جيب ألنه األغلبية، اختيار بطاعة االلتزام ذاته يف اجلميع. وهذا يضمر
اختاذه، جيب وأسايس أول قرار ثمة سيايس. كجسد للدولة فقط  واحدة إرادة
ختضع مطلقة، تكون أّال عىل الدولة، األعىل يف تكون ترشيعية سلطة إقامة هو
يطبق الشعب، يقرها ثابتة قوانني وفق نفسها باحلكم وتلزم هلا السلطة التنفيذية،
واخلارج. الداخل نحو حتقيقها اجلامعة عىل سلطة استخدام هلا ويقترص تبعا احلق
قضايا مناقشة لدى ولوك، هوبز عىل بمجمله عرش  الثامن القرن  اعتمد
- 1689) مونتسكيو دو شارل عىل يد الفرنيس لوك وحتولت نظرية العام. احلق
األساس وصارت أوروبا. التقدمي يف الفكر ألصحاب عامة ملكية إىل م) 1755

الفرنسية. وللثورة األمريكي، االستقالل إلعالن والفكري الروحي
التي السعادة يف إرادته عن  معّري طبيعي، نظام داخل اإلنسان الرب أدرج
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وعّدت الطبيعة. مع توافقه حتفظ بطريقة املشرتكة االجتامعية بصياغة احلياة تلزمه
الوضع إنتاج وأعاد اخلطيئة املواطن وعي بروز فبدد اإلنسان خاطئًا،  املسيحية

معا. آن يف دائمة حالة وأعلنه للخطيئة األصلية، السابق
/ الفكري غذاءها فيها الفرنسية الثورة وجدت التي األرض هي تلك
أن جيب املتجاوز، القديم، حيث  املعلمن، انتشاره النظر يلفت الذي الروحي،
أساس هو هذا اجلديد: وظهور  القديم تدمري اجلديد. يظهر أن أجل من يدمر
األشخاص ملحض بتبدل تكتفي تستحق اسمها، وال التي الثورات كل وهدف
لإلنسان جذريًا جديد سلوك هو أخري سبب تلك الثورات هلا تبديلهم. يف الرغبة
من وقت يف احلقيقية الثورات مجيع تعلن لذا، املجتمع. حيال وللفرد العامل، جتاه
يسبق العامل مل إىل بجديد أتت وأهنا معها، بدأت برشية جديدة أن حقبة األوقات

وجد مطلقا قبلها. أن
اخلالص جالبة هي الثالثة» «الطبقة الفاعلة: الثورة قوى النظرة هذه تعني
املسيح دور فلهم والكهنة بأرسه القديم والنظام أما النبالء الربجوازية. وكذلك
احلرية راية حتت ذاته  الذهبي العرص حيقق  بينام بالكراهية. اجلدير الدجال،

واإلخاء. واملساواة
ترّجحًا متواصًال الدولة بينام ترّجحت تامًا، النظام القديم إخفاقًا أخفق لقد
سقطت أو ذريعًا  إخفاقًا اإلصالح حماوالت وأخفقت اإلفالس، حافة عىل
أن من أضعف فهو عرش لويس السادس أما امللك البالط. تواطؤات أحابيل يف
مسألة عليها  القضاء صار التي واملراتب، اإلقطاع حقوق عىل  القضاء يستطيع
اإلقطاع يدافع  باملقابل،  الذاتية.  اإلدارة بناء وإخفاق التأجيل، حتتمل ال ملحة
السامني واملوظفني الضباط مراتب سائر اقتصار  ومنها امتيازاته، عن برشاسة
واملرصفيون التجار بينام يتمتع بمواقعهم، الكهنوت رجال ويتمسك وحده. عليه
التجارية، السياسات بفضل احلظوة من بيشء والصناعيون واألطباء والقانونيون
يعيش حني  ويف الذكر.  يستحق  سيايس نفوذ دون ذلك مع يبقون لكنهم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


165
ذايت وخالص جديد إنسان وعقالنية: تنوير

غري عامل األرض يتعاظم عدد الكفاية، من بيشء تتسم حياة األحرار الفالحون
والفقراء. املالكني

فقرًا، الشعب أقسام أكثر عىل بثقلها  الوطأة  شديدة  الرضيبية األعباء تلقي 
أية النبالء يدفع بينام ال الفالح، دخل من باملئة سبعني بقرابة الفوائد تستأثر حيث
نتيجة الوضع ويتفاقم ترتفع األسعار دفعه. هلم يطيب ما الكهنوت ورجال فوائد
للمنافسة القاسية  النتائج  تظهر حيث الصناعي، املجال يف باألزمة مفعم تطور
ويتزايد بالناس، املحاصيل سوء عن النامجة املجاعات تفتك هذا، إىل اإلنجليزية.
وتتصاعد احتامله. يتعذر حدد إىل الفرنيس واالجتامعي السيايس الوضع  ترّدي
تراتبه جتمد أن بعد الزمن،  ختطاه الذي الثابت املجتمع نظام من عفنة روائح
الشعب وعامة  جهة من  كهنوت ورجال نبالء إىل الوسيط  العرص منذ الصارم

أخرى. جهة من
عدم التفاوت، مبدأ ضد مدافعها الثالثة الطبقة نصبت الظروف، هذه يف
دو أُغسطني (بيري العامل إىل قدومه غري عمل بأي األرستقراطي يقم مل املساواة.
يدين حني يف للوجود.  أهليته إلثبات ذلك  من  قدر إىل  حيتاج وال بومارشيه).
عن يميزه ما فليس ذاته فهمه الرئيس يف اليشء أما هو عليه الجتهاده. بام املواطن
الدين، ورجال التي يفصل النبالء اجلامعة، إنسان إنه هبم. يربطه ما بل اآلخرين،
ال اجتامعي نظام املواطن نمط جيسد عنها. منهم، أنفسهم األعىل وخاصة القسم

املساواة القانونية. يقوم عىل بل التفاوت، أي االمتيازات، إىل األعىل مثله يستند
قيمة ترتبط ال التنوير. فلسفة  من استخالصها تم التي النتيجة هي هذه 
واجبه من متساوين، بني ند إنه ذاته. يف قيمته حيمل ألنه ومرتبته، بفئته اإلنسان
دام ما روسو) جاك (جان للجامعة اإلخالص القدرة عىل أي (الفضيلة) امتالك
الذي وحده هو العامة، لإلرادة الفردية اإلرادة خيضع الذي اإلخالص، هذا
مطلب احلرية، أما طوعي. إخضاع مجاعة أنداد. إنه يف ممكنة الديموقراطية جيعل
األعىل ملواطن املثل بطابعها وتطبع روسو، منذ أيضًا اجلامعة مطلب فتصري الفرد،
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إذًا فهو نشوئه، يف بنفسه شارك الذي يطيع قانونًا معًا، آن يف واملقيد احلر الدولة:
اإلرادة عن يعرب ألن القانون أخالقيًا مقيد لكنه فرد. لتعسف ال خيضع حر لكونه
كام احلرة» الدولة يف احلر هو املواطن ما. «هذا خاصة رغبات عن العامة وليس
«ما الثورة: عشية وزعه منشور يف جوزيف سييز األب إيامنويل سأل روسو. يريده
يشء!». كل اجلواب: تكون جيب أن ماذا يشء! الثالثة». وأجاب: «إهنا ال الطبقة
حياتية ألشكال  ممثلني  إال  الدين  ورجال النبالء  يعد مل هذا، القيم نظام يف
التعسف» من رضبًا نفسها يف ذاهتا هي أن ترى النهاية «يف عليها للطبيعة، جمافية

فون غوته). (يوهان فولفَغْنغ
شعب حتمل قسامت إهنا يشء». «كل عليها أن تكون كان إن الثالثة، الطبقة ما
باخلالص، األريض سيأيت الذي الفاعل ذلك ألهنا فيه، شك ال يشء هذا الرب.
زماهنا، وسيقر فات التي املطلقة امللكية من فرنسا سيحرر أنه حال، أي عىل كل
اجلحيم إىل سيلقي الذي الفاعل ذلك وهي الفرنسيني. متامثلة لكل إنسان بحقوق
بعد ليبني، الدولة. جمّسد هذه وبامللك: االمتيازات، باحلكومة الفاسدة وبحملة
بأن علًام سعيدًا، وسيكون فيها مكانه إنسان كل سيجد التي العادلة ذلك الدولة

األبد. إىل ستستمر تلك احلال
معنى كارثة وبداية جديدة الثورة متتلك وجتديده، العامل تدمري أساطري يف كام
نمط العني ختطيء أن الصعب من جديد. زمن خالص حيث هي واحد، وقت يف
أخالقيًا بطبيعة لبوسًا تلبس التي النظرة، هذه أساس الديني الكامن يف التعليل
أصغوا، . . . اجلديد اخللق ستسبق عامة ثورة نحو «تسري أوروبا أن احلال، وترى
األرض، وجه كانت أم جسدية، عن أخالقية الرشور، كل ستختفي أبناء آدم: يا

رسالة ديبلوماسية ثورية. ما تقوله األبد». هذا إىل وحده اخلري وسيبقى
أجل من اخلري حيتاج إبادة الرش. مل تتم إن االنتشار، من يتمكن لن اخلري لكن
كان إىل السلطة. تصل كي اإلرهاب إىل وحتتاج الفضيلة إىل الفضيلة، نفسه فرض
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رجل الثورة الفرنسية، عرفته إرهايب أعظم يعّد الذي روبسبيري، دو َمكسيميليان
يوست، سان لويس اقتنع و(حامل سيفه) متحمسًا بروسو. وقد ومعجبًا فضيلة
خالل من ورشعيتها طهريتها عن الدفاع اجلمهورية عىل الباطل أن يأتيه ال اقتناعًا
وبال إرهاب مفسدًا، اإلرهاب يكون فضيلة «بال متواصلة: تطهري قيامها بأعامل
انبعاث صارم ونقي ومصمم، فانه قضاء اإلرهاب وألن عاجزة. الفضيلة تكون
دانتون جورج الثورة يف رشيكه  أعدم وقد  روبسبيري.  قاله ما  هذا للفضيلة». 
دافع وقد ألهنم رفضوا اإلرهاب. أي ليسوا فضالء، ألهنم باملقصلة وأصدقاؤه
عام من األول كانون شهر يف ألقاها يف خطبة روبسبيري، ألقاب أحد (املنّزه) وهو
حكومته، و(حكومة هي ثورية) (حكومة وميز بني اإلرهاب، عن م) 1793)
بحامية األخيار للمواطنني  الثورية احلكومة «تدين  روبسبيري: قال دستورية).
استبداد هي الثورية احلكومة  إن وحده. باملوت الشعب  ألعداء وتدين األمة،

ضد الطغيان». احلرية
املنحلون» أو البلهاء «السفسطائيون أولئك غري الداخليون األعداء  ليس
متثل الذي الرش، حجم نام هكذا باملقصلة. ضدهم الرصاع خوض من البد الذين
الدجال املسيح كبريًا، واكتنز غريهم، نموا دون ورجال الدين النبالء األمر يف أول
إىل تنقسم البرشية أن أنفسهم الرأي يف روبسبيري ورفاقه وقد أقنع وحلًام. شحًام
انتصار غري يكون أن يمكن ال هدفهم وأن وطاحلني، صاحلني  وأرشار،  أخيار
إرادة العامة) (اإلرادة حتدده يشء هذا  الرش؟ وما اخلري ما الظلمة.  عىل النور
الشعب يريده  ما وحده روبسبيري، ونموذجه الفاضل، املواطن  يعرف الشعب.
خمالفا منحرف الرأي، املرء كان فإن إرادته. (يمفصل) وحده أن حقًا. ويستطيع
محاية أية يف فقد حقه بل عدو للشعب سيئ، يعني أنه مواطن العامة، فهذا لإلرادة
هو ببساطة «املنّزه» رأي غري رأي امتالك إن اإلنسان. حقوق له تقدمها أن يمكن

احلياة. عىل خطري يشء
دون روبسبيري به أقر ما هذا عارضًا. أمرًا اإلرهاب يعد جوهره، من حيث
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ما أقدس عىل يستند لكونه ال!؟ عدالة ورشعية. أقل السبب هلذا هو «فهل حتفظ.
الشعب». مصلحة الرشائع: يف

هي الفضيلة كانت «ملا الحقة: خطبة يف إىل نظراته الفضيلة روبسبيري أدخل
قاعدة أول وتدعيمها، فان اجلمهورية تأسيس كان هدفها وملا روح اجلمهورية،
حفظ نحو تدابريكم  كل توجيه تكون أن  جيب السيايس سلوككم قواعد من
ليس أخالقيًا ليس ما الفرنسية، الثورة نظام  يف  . . . الفضيلة وتطور املساواة

معاد للثورة». فاسد هو سياسيًا، وما
بال تعصب إنه  دمًا. يقطر  هزءًا هذا ليس الطغيان» ضد  احلرية «استبداد
اعتبار أراد، إذا املرء، يستطيع السليم. البرشي اإلدراك قوانني يناقض كل قاع 
اصطبغ حال. بأي منافقًا اعتباره يستطيع  ال لكنه ديني، شبه متعصبًا روبسبيري
إهنم غرابة. من القول  هذا  يف يبدو قد ما رغم نشورية، بصبغة اليعاقبة تفكري
لإلنسانية مجعاء. وأخريًا لفرنسا، األمر، ثم للطبقة الثالثة أول اخلالص: جيلبون
ليسوا الذين الثورة، ومضاّدي واجلدد، منهم القدماء  األعداء،  يبيدون  وهم
تبدأ عندما النهاية، يف بعضًا بعضهم يبيدون وهم شيطانية. غري كائنات مجيعهم

أبنائها. بالتهام الثورة
وأي رأس بأي والتضحية اإلرهاب، أنوع خمتلف استخدام يف إذًا ضري ال
الفضيلة دون نفع ما ولكن األرض. عىل الفضيلة إقامة ملكوت أجل من جسد،
كهذه بنية عن الفضالء ميتافيزيقي. لقد بحث هلا طابع فوقية وبنية سامية تطلعات
اجلريمة» ويكافح املكبوتة اخلطيئة يراقب أسمى كائن  «فكرة يف: ووجدوها
ألحد غنية مالحظة حسب الطاهرة» األرواح حاجات من رئيس «حاجة ويلبي:
األمر، هناية يف خيطئوا أن يمكنهم برش القضاة واملحلفني أن إىل بالنظر الثوريني.
حني احليف، إزالة وضع يمكنه من يف وحده يكون متعال مرجع من وجود بد ال
فإن كان هذا األمة. تطهري أجل من دائًام حمكمته انعقادًا احلساب وتنعقد يوم يأيت
آخر. مكان أي أو السامء يف هناك األقل عىل ممكنًا فليكن الدنيا، احلياة ممكن يف غري
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واصلت (اخلرافة) لكن: البداية،  منذ الكنيسة عىل  احلرب القوم أعلن
تربية «إن (املنّزه): قال وخفي. رسدايب  شكل يف وإن الثورة، رغم وجودها،
. إىل التعصب قاتلة طعنة تسديد تعني األسمى للكائن العبادة الطاهرة عىل الناس
بغض . . . جديد من نعيد سيطرتكم أن منا الكهنة الطموحون تنتظروا أهيا ال . .
خلقوا الرب رجال الدين، الذين وإله الطبيعة إله بني الكبري االختالف عن النظر
السامء ومل وسجنوه يف رحيم؛ عنيفًا وغري طامعًا، مزاجيًا، غيورًا، صورهتم: عىل
وسلطة. ومتع ثروات وتكريامت عىل باسمه حيصلوا كي إال األرض ينزلوه إىل
معبده، والكون األسمى، للكائن احلقيقي الكاهن هي الطبيعة  إن  باملقابل،
يوثق عينيه كي حتت يتجمع عظيم لشعب السعادة وانفجارات عبادته، والفضيلة

لعباده». العامة لألخوة الرقيقة األوارص فأكثر أكثر
إلبقاء دومًا األلعاب اخلبز ووجدت وجد فقد لسعادة الشعب: تفجري العيد
السلطة الستعراض أصحاب استغلها مناسبات وكانت رائق. يف مزاج الشعب
عام طوال أن يتواصل له مقدرًا كان عمالق لتجّمع الثورة خططت وقد أنفسهم.
يوم الستة والثالثني الثوري التقويم آحاد من أحد يوم كل يكون عىل أن م) 1794)
عيد،يكرسكلعيد منهالفكرةخمتلفة.وقداختارروبسبيرييومالعرشينمنبريريال
«للكائن األسمى وللطبيعة». وكرسه يوم وأنبل أول متوز) باعتباره من (الثامن
أن أو الفضيلة، عىل احلريص الشعبي القائد روبسبيري، مرسات العيد مل يفجر
ذلك، عكس باألحرى حدث الذي تصلنا. ويبدو أن مل أخباره هذا حدث لكن
مارس حقل إىل الطريق املجمع يف رأس الذي سار عىل روبسبيري، فقد وجب عىل
من هزؤوا زمالئه، الذين وشامتة إىل سخرية من العيد، االستامع الثاين يف اجلزء

وحمبطًا. حمطًام عندئذ بدا إنه يقال الذي األسمى، للكائن األعىل الكاهن
وقد متت ذلك بعد. يعرف مل يكن نجاحه، لكنه ختطى ذروة قد روبسبيري كان
واحد مع وانتهى اإلطاحة به، ثالثة، بأسابيع العيد بعد أي متوز، (28 / 27) يوم

املقصلة. حتت أنصاره وعرشين من
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امللكية أن صحيح األورويب. التاريخ يف تأثريًا هائًال الفرنسية أحدثت الثورة
لكن يف الوجود. استمرت السياسية تركتها وأن فرنسا، من هنائية بصورة مل تزح
منخرطة أكثر ووجدت نفسها م) للنقاش 1789) طرحت منذ الرؤى القديمة
النعمة نظرية خالهلا الشعبية السيادة جاهبت شديدة، تراجعية معارك يف فأكثر
السيايس الوعي الربجوازية حاملة كانت نعرفها. التي النتيجة إىل وانتهت اإلهلية،
الصعوبة متعاظمة اجتامعية معضالت ختطي عليها أن نسيت لكنها  اجلديد،
التغيريات أن ومع امللك. الدستورية ضد املعارك السياسية فضًال عن والوطأة،
إال هبا تعرتف مل الربجوازية فإن إنسان؛ لكل جلية كانت الثورة أحدثتها  التي
جيشًا خلقت صناعية دول الزراعية الدول من نمت أنه رغم حمدودة: بصورة 
وأجراء األرض عامل  ضمت  من يف ضمت الدنيا، الرشحية إىل املنتسبني  من
«أيتها حرية: هي السياسية بام السعادة صنع عىل القدرة احلرف اليدوية، وبدت
فريدريش هتاف حد عىل اآلذان» يشنف الذي الفيض الصوت أهيا احلرية!
اإلنسان وحقوق القانونية واملساواة  احلرية فكرة وحتقيق كلوبشتوك، غوتليب
للثورة السلبية الظواهر عن النظر بغض م) 1789) عام بعد أيضًا متاحة ألملانيا
ذلك تكن رغم مل السعادة لكن نابليون. بعد القديم النظام عودة وبداية الفرنسية
يصلهم دفء الشمس، فلم جانبًا وقفوا من أما الربجوازي. غري أحد نصيب من
حالة واختلطت العدالة، تقم مل  الثورة. من فارغة بأيٍد املحرومون وخرج
حيث االقتصادية؛ املشكالت شديدًا مع اختالطًا «الرصف» السياسية االنطالق
الدنيا املال أو متتلك الرشحية مل الرحلة. وجهة اإلنتاج ووسائل املال مالك حدد

استغالل اآلخر. حرية يف احلرية وكمنت اإلنتاج، وسائل
االجتامعية العالقات تغيري  تستهدف  نظريات  تصاغ  أن الطبيعي من كان
بني أسسها صاغ التي الرأساملية هذه مواجهة يف تزج وأن املحرومني،  لصالح 
تلك ميل. ستيوارت  وجون مالثوس روبرت وتوماس سميث آدم  آخرين
تغيري من لتغيريه بد ال مفرطني وفساد ظلم  نظامًا  الرأساملية عّدت النظريات،
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مجيع وإخاء واملساواة، احلرية عن القديمة الفكرة تبنت لذلك ذاته، املجتمع
السعادة من أعظم حد حتقيق رشوط أن هنا، بدا البرش. من واملتأملني املضطهدين
رأس أنفسهم األوائل) (االشرتاكيون ورأى: التقنية، وظائف من وظيفة فرد لكل
اقترص الفكر، بل منظمة ماركسية عاملية حركة آنذاك ثمة يكن مل التطور. هلذا رمح
اجتامعيني «فالسفة كانوا: أفضل، عامل إىل يدعون  متفرقني مناضلني عىل األمر
جمموعات جذريني، ديموقراطيني وصحافيني  شعراء سياسيني، واقتصاديني
طريق لثورة ممهدي الفئات، مجيع للعامل من طوباويني وحمّسنني شيوعية حرفيني

ألفكارها»(4). أتباع أو فرنسية
دنيوية اجتهت خالصية مذاهب اشرتاكيون طوباويون نرش عن هؤالء، فضًال
وثقييل األمحال املتعبني يعطي بعيد، مستقبل يف ذهبي عرص تأسيس نحو مجيعها
ببعد النظر، يتسم الرأساميل االجتامعي للنظام نقدًا هؤالء مارس حقوقهم. وقد
أن واعتقدوا االستغالل، من خيلو أفضل ملجتمع جريئة  مشاريع وصمموا
املالك بالربجوازي ستدفع الرأساميل االستغالل والأخالقية العقالنية إدراك
من التناغم واالنسجام طابعًا ستضفي يف املجتمع، جذرية تغيريات إحداث إىل
يرى أن من مفر  «ال والرصاعات: املنازعات سائر وتنهي  املشرتكة، احلياة عىل
األلفية املسيحية النزعة رضبًا معدًال من اجلديد للعرص الطوباوي التفكري يف املرء
الذي األلفي، بامللكوت القديم  املسيحي اإليامن من جديد شكل هو القديمة، 
القرابة، هذه رؤية الرضوري من الطوباويني. املفكرين هؤالء رؤوس يف قبع
إىل خفية حاجة فيها انغرست يف عقول طوباويني جتذر العامل الديني عىل القائمة

بجالء»(5). مرئية وجيعلها الطوباوي توقهم يربزها اخلالص،
أحد «شيوعيًا» نفسه اعترب الذي  م) 1871 -  1808) فايتلنغ  فيلهلم كان 
باالشرتاكية لدى املسيحية ترتبط األول. االشرتاكي للعرص األملان املمثلني أبرز
وعيه ويتجىل للزمن. وعادلة جديدة هناية حدوث يف األمل فايتلنغ، لتوقظا معًا
أفكاره تكون أن عجب فال أقنعة. أو غالالت ودون برصاحة الذايت املسيحاين
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متسك قد يكون غالبة، وأن إحلادية بنزعة مزاجه اتسم حميط يف بالنفور قوبلت قد
تصحيحها. عن حتى عاجزًا أن صار إىل نظره، ووجهات بأفكاره بعناد

التي جيب االجتامعية، الثورة يف آماله اإلصالحية فايتلنغ النزعة وضع عدو
حترير عاتقها عىل  ستأخذ التي القوة  الربوليتاريا واعترب املال.  سلطة  حتطم أن
كتيبه احلق. يف املسيحي املذهب يتطلب حتقيقه إعادة إنتاج الذي اهلدف البرشية،
يسوع املسيح اشرتاكيًا، يصري فقري خاطئ إنجيل م) بعنوان 1845) عام الصادر
وهو ما كان «ثوري» األهداف، أنه باعتبار ألفيًا، فهًام املخلص فهم فايتلنغ ألن
األرض عىل بملكوت بّرش يسوع إن فايتلنغ قال الدوام. عىل الكنيسة أنكرته 
هلذا الزمن،  بمرور  املسيحية  صنعته الذي كذلك آخروي بملكوت وليس
حني الزرقاء، األهوية(6) نحو األعىل، النظر إىل عن إدامة نقلع «أن جيب: السبب،
يمتلك أن بد عىل األرض. ال هنا، نؤسسه وأن الرب، ملكوت عن احلديث يدور
وشيكًا: القادم امللكوت،  هبذا يتعلق فيام  املتجددة والشجاعة األمل املحرومون
وضع للمجتمع، وأسعد األرض عىل ملكوت أحسن السامء، وهو ملكوت «إن
زوال األول حدها دورة  تنغلق وهبام وشيكان» واملضطهدين، الفقراء وانتصار 

األريض. الرب وملكوت الثورة هو الذي اجلديد، بداية الثاين وحدها القديم
يف فايتلنغ اعتربه الذي األصيل، وضعه إىل جديد من اإلنسان يعود بذلك
إىل األمثل املجتمع نظام حيتاج ذهبيًا). (عرصًا واحلرية االنسجام ضامنات كتابه:
أما يتسم باالنسجام. وضع يف وتكون وقدراته رغباته تتوازن اإلنسان من نمط
والسعادة االنسجام جمتمع ذات يوم دمر الذي األصيل فهام البالء واملال امللكية
التارخيية أول األمر، مسوغاهتا للملكية كان أنه يوافق عىل املؤلف أن األول. ومع
قليلة قلة مصالح تكفل بام أهنا االجتامعية، الرشور واملساوئ جذر كل فإنه يعّدها
رضورة املالكني ضد الطبقي املالكني غري  رصاع جاعلة األغلبية،  حساب عىل

عنها(7). غنى ال
اجلديد املسيح نفسه فايتلنغ اعترب ربام (املسيح اجلديد) تنتظر مهمة جليلة ثمة
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للنظام الكريه «البناء حتطيم إهنا األول». املسيح تعاليم «حتقيق  لـ جاء الذي
إىل األرض وحتويل النسيان بحر نحو الدموع ينابيع وتوجيه القديم، االجتامعي
من سنتعرف التي العالمات ما الستقباله». الالئق اإلعداد أنفسنا فردوس. فلنعد
ووضوح إلينا، وسيزدري بإباء ببساطة إنه سيأيت اجلديد. املسيح هذا عىل خالهلا
هاوية إىل الثروة علياء من  وسينزل البرشية، آلالم قلبه  وسيفتح مامون، سحر
الن السيطرة اجلديدة، يف صامتة ببساطة األعظم املسيح سينضوي . . . البؤس
الثاين، املسيح عىل فيه يتعرف كله العامل وسيجعل عمله، تتويج  سيكون ذلك

عظمة. األول الذي يفوق
أن الستحق الثاين) (املسيح فيه:  وتعرف املرآة يف وجهه إىل فايتلنغ نظر لو
دون حال العصبوي جوهره فإن حال، وعىل كل شخصًا مفعًام باجلنون. فيه نرى

أفكاره. انتشار
التأثري وصاحب اجلديد للعرص احلقيقي  املخلص ماركس، كارل اختلف
مذهب ومؤسس قدميه، أمخص إىل  رأسه من امللحد بأرسه، العامل شمل الذي

فايتلنغ. عن االختالف أشد للربوليتاريا، دورًا مسيحانيًا أوكل دنيوي خالص
هذا ونحل أنصار وملل ومجيع والستالينيون، واللينينيون املاركسيون عرف
يومًا أن املناضلة العاملة والطبقة جيش العقديني وكذلك البديل، الدين أو الدين
اليوم بالفعل، لكنه هذا جاء وقد أبدًا. فيه فعالة قوانينهم اخلاصة تكون لن سيأيت
الالطبقي، وسيلغي املجتمع سيطرة هلا طبقًا ستبدأ التاريخ، التي جدلية تبني أن
لقد بالسخرية. مفعمة كانت هدفه، بلغ ألنه اللحظة املالئمة يف بذاته ذاته التاريخ
بطريقة خمتلفة كل حدث ذلك لكن فيه، صاحلة قوانينها تعد الذي مل اليوم جاء
اخلاص زواهلم الخ . . . واللينينيون و املاركسيون وشهد مفرتضًا. كان عام اختالف
األرض. عىل املوعود قيام الفردوس عاملية عوض وتارخيية كونية أبعادًا الذي اختذ
معاناة ذاهتا االشرتاكية فكرة عانت لألسف، تدعو  بائسة  هناية كانت  تلك
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أبدًا باهلم يف خيطر ومل كهذه، هناية املاركسيون يتصور مل حدوثها. شديدة بسبب
مقربة طويل يف وقت منذ تتعفن أن جيب كان التي إىل الرأساملية، العودة إمكانية

التاريخ.
هيزم الطبقة كان مل املعنى. وإن هبذا كانوا عىل حق فقد الطبقي، ال ينام العدو
وامللل واللينينية املاركسية أن عارفًا  بساطة،  بكل  انتظر بل برشاسته،  العاملة
وجمامع حديدية،  عقائد ذات إيامنية  تعاليم كانت عليهام تأسست التي والنحل
الخ؛ . . . وخطايا واعرتافات، تفتيش، وحماكم وأصوليات، وزنادقة، مقدسة،

بساطتها. يف حمرية الكنيسة مع التشاهبات هذه
هو الكنيسة، واحلزب ‹الكتاب›، غري ماركس لكارل املال كتاب: «رأس ليس
البابا، هو العام س، واألمني املجمع املقدَّ هي السيايس للمكتب املركزية واللجنة
هو واخلطأ االعرتاف، مها  الذايت والنقد  والنقد  التفتيش،  حماكم الدولة وأمن 
ذات كام قال املؤمن، إىل بالنسبة للتصديق قابًال كله يبدو وهذا .(8)«. اخلطيئة. .
مغايرة بطريقة يف الوظيفة» الدنيويون «أخوته يفكر مل الذي بابياس، األسقف مرة

لطريقته.
يوظفونه يملكون ما أولئك الذين ال بؤس بسؤال عن كيفية درء األمور بدأت
والشقاء، وعندما خييبون، بالبؤس مليئة حياة عرب جيوسون هبا عملهم، قوة غري
مؤثرة وصفية نفسه تقارير ماركس لنا ترك وجيوعون. وقد يذوون تراهم غالبًا،
مسيحي، أساس إىل استندت قد فايتلنغ  كانت جهود إذا هؤالء. أوضاع حول
بأي ربطها ترفض ماركس تأمالت فإن املسيحية، يف النهائي هدفها ووجدت
شديد ملحدًا أيضًا، إنجلز فريدريك شأن نفسه، هو كان وقد ديني. سياق

سام. أخالقي شعور حيركه اإلحلاد،
التي األصلية املصادر هنا نستعرض لن الشقاء. من التخلص يمكن كيف 
(الطوباوية) للفرنسيني االشرتاكية إىل اإلشارة تكفي منها. وإنجلز ماركس هنل
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م) 1837  - 1772) فورييه وشارل م) 1825 - 1760) سيمون سان  كلود
إىل اإلشارة تكفي كام م).  1858 - 1771) أوين  روبرت ولإلسكتلندي
يف فويرباخ. ولودفيغ هيغل فريدريش فيلهلم جورج األملانيني الفيلسوفني
البرش حلياهتم، ينخرط االجتامعي اإلنتاج «يف ييل: ما ماركس مذهب قال النتيجة
تطور من معينة درجة مع تتفق إرادهتم، عن ومستقلة رضورية معينة، يف عالقات
االقتصادية البنية هذه اإلنتاج عالقات جمموع ويشكل املادية؛ اإلنتاجية قواهم 
وسياسية، حقوقية فوقية بنية عليها تقوم  التي  الفعلية القاعدة وهي للمجتمع،
املادية احلياة إنتاج طريقة االجتامعي؛ وترشط الوعي من معينة أشكال معها تتفق
حيدد الذي هو البرش وعي ليس والروحية. والسياسية االجتامعية احلياة سريورة
معينة عتبة وعىل وعيهم؛ حيدد الذي هو االجتامعي وجودهم إن وجودهم، بل
اإلنتاج عالقات مع تناقض يف للمجتمع املادية قوى اإلنتاج تطورها، تدخل من
للقوى أشكال تطور من . فتنقلب هذه العالقات . . عالقات امللكية القائمة، مع
األساس تغري مع الثورات االجتامعية. تبدأ حقبة من تغلها. عندئذ املنتجة إىل قيود

عاجًال». آجًال أو اهلائلة الفوقية البنية جممل ينقلب االقتصادي،
السيايس االقتصاد نقد يف إسهام  مؤلفه: يف األفكار هذه ماركس صاغ 
والفكر االجتامع من علم مزيج هي العامل نظرة إىل نصه يعكس الذي م) 1859)
النظرة فهو وجتدده) العامل (زوال إىل بالنسبة  املهم  اليشء أما  العميل. وتطبيقهام
مذهب وهي األسطر. يف تلك املتضمنة التارخيية) (املادية أو التاريخ، حول املادية

منهجيًا. تطويرًا بتطويره إنجلز أو ماركس يقم مل
عن نشأت االختصار نظرية ممكن من قدر بأعظم إهنا التارخيية. املادية هذه ما
النظام قبل من التقدم، مساره، أي يتعني الذي التاريخ، عىل اجلدلية املادية تطبيق
اإلنتاج حيدث التي امللكية  «عالقات قبل من أي تارخييًا، املعطى االقتصادي
بدايته بني التاريخ مسار جممل ويقسم صديقه تأمالت إنجلز  يرّسم ظلها». يف
إنتاج) (أشكال  أو: اجتامعية) (أنظمة نفسه: الوقت يف هي (حقب) إىل وهنايته
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إىل بعد فيام  ينقسم الذي اإلنتاج) لوسائل عامة املجتمع األول (ملكية مع تبدأ
العبيد مّالك جمتمع مع يبدأ االنقسام هذا مالكة. وغري مالكة (متناحرة): طبقات
إقطاعيون (نبالء اإلقطاعية: يف ويتواصل وعبيد) عبيد مالك الطبقات  (حيث
طبقي، جمتمع والربوليتاريا) آخر (الربجوازية الرأساملية: يف ثم وفالحون أرّقاء)
ترشيكها، أو  اإلنتاج، لوسائل  اخلاصة امللكية (مجعنة)(9) ألن إنجلز،  يقول كام 
الشيوعية: يف باألصح أو االشرتاكية حيدث يف ما وهذا االنقسام إىل طبقات. يلغي

االشرتاكية األعىل. مرحلة
مستوى يبلغ عندما اإلنتاج، بفضل تطور إىل آخر اجتامعي نظام من يتم التقدم
هذا ويتم  القائمة. والسياسية  االجتامعية العالقات مع جديل تناقض يف يضعه 

الطبقي. الرصاع ثوريًا، عرب االنتقال
ويؤمنون هنائية، حقائق هذه األفكار واللينينيون وخلفاؤهم يعترب املاركسيون
واملجتمع الطبيعة تطور سريورات «بإدراك يسمح اجلدل الفلسفي» «منهج أن:
الراهنة االجتامعية التطورات معرفة  يمكن  هكذا،  األمر  وألن قانونياهتا».  يف
علميتها، تضمن، والتي معرفتها،  متت التي قانونياهتا عىل اعتامدًا واملستقبلية،
العقل توقيع  هو حمددًا هدفًا للتاريخ إن  وإنجلز ماركس يقول املؤكد.  حدوثها

وحرية. عقالنية األكثر املجتمع شكل والشيوعية: االشرتاكية يف واحلرية
الثورة هذه بعد السعادة. بلوغ ويتم هنايته إىل التاريخ مسار  يصل بذلك
فصاعدًا اآلن  من نفسها الربوليتاريا وستحكم  الربجوازية، ستهشم األخرية،
طبقة إىل «بارتقائها الشعب: مع متاهت قد ستكون  ألهنا طبقي،  فرز أي دون
التي العوامل أفضل هو فيظهر عندئذ عامل الربوليتاريا نفسها طبقًة» تلغي سائدة،
أخوي، أنداد جمتمع  يف املرء ويعيش  عرص اخلالص ويبزغ فيها، التفكري  يمكن
حال، كل عىل الدولة التي ليست، تضمحل كام الدولة. سلطة إىل احلاجة وتنتفي

لألشياء». إدارة إىل البرش و«تتحول حكومة طبقية، سيطرة أداة غري
احلليب فيه جيري نزيل عامل اإلنسان للمستقبل،! جيعل رائع تصور من يا له
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فيه يعيش اجلراح؛ وبرئت النزاعات وتبخرت الرصاعات منه والعسل، اختفت
رفع اخلصم من منع احلزب عىل وحاجاته، ويسهر فيه مؤهالته حسب واحد كل

جديد. من رأسه
ساكنني، يبقيا لن والتقنية اإلنسان لكن وضعه األخري. املجتمع يبلغ  بذلك
احلزب مفوض رآها وجودمها، من وأرقى جديدة مراحل تسلق سيواصالن بل
«إن يقول:  نصًا فكتب النبؤة، بعني تروتسكي  ليون السيايس  املكتب وعضو
وإشادة واجلبال، األهنار حتريك معه  يستطيع وضع  يف سيكون  الذي اإلنسان،
. احلال . بطبيعة سيفهم األطليس، قاع ويف األبيض اجلبل قمة للشعب عىل قصور
أرقى، اجتامعيًا نموذجًا حياتيًا/ خيلق وكيف أعىل، طور إىل بنفسه يسمو كيف .
مقارنتها يمكن ال بدرجة وأرق هو أقوى وأذكى . . . أعىل إنسانًا شئتم، إن أو
وصوته أكثر إيقاعًا، وحركاته تناسقًا، أكثر سيصري ألن جسده الراهن، بنموذجه
اإلنسان وسريتقي ديناميكية. مرسحية وجوده أشكال موسيقية، وستكتسب أكثر
ذرًا هذه اجلبل قمة عىل وسرتتفع وماركس. وغوته، أرسطو، مستوى إىل املتوسط

جديدة»(10).
يف لينني، املسمى م)  1924 - 1870) أوليانوف  إيليتش فالديمري  اهنمك 
أهيا الدينونة، يوم نشهد حاليا «إننا وطنه: من عىل األرض، بدءًا الفردوس إقامة
السيف «إن جيفاكو: سرتيلنيكوف للدكتور الثوري يقوله هذا ما املبجل» السيد
هو ناجحة ما كل ثورة تدمر الساحة»(11). يسودان املجنح الرؤيا سفر وحيوان
األحداث وانتمت إىل الروسية وقد نجحت الثورة للجديد. املكان يف قائم لتفسح
فقد القيرصية، امللكية أي القديمة، الدولة  أما العامل.  تاريخ عرفها التي البارزة
اشرتاكية عىل رأسها لينني، جديدة، مجاعة مجاعة لنشوء املجال يف اهنارت فاسحة

واالنضباط. التنظيم شديد الكوادر حزب الشيوعي، احلزب يقودها
يستطيع وحده «الناسك  غري: وليس نساك، غري احلقيقيون الثوريون ليس
طموحه إغراء حتت  يسقط أن دون والعميقة  الواسعة  السلطة هبذه اإلمساك
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لينني. عىل وعينه غوركي مكسيم قال الشخيص» كام
عام األول ترشين من والعرشين اخلامس صبيحة االنتفاضة عندما انفجرت
وقت طويل منذ آلت قد السياسية روسيا عالقات كانت يف برتوغراد، م) 1917)
حمطات باحتالل العسكري، البالشفة قائد تروتسكي، ليون أمر الفوىض. وقد إىل
تطلق أن دون بالفعل احتالهلا فتم والتلغراف، الربيد ومكاتب واجلسور القطار
قرص النساء قاوموا يف من وكتبية احلربية الكلية طلبة بعض لكن واحدة. رصاصة
(أورورا) سميت النيفا هنر استسلموا بعد أن أطلقت بارجة راسية يف الشتاء، ثم
أن دون العاملية التارخيية األبعاد ذات الروسية الثورة بدأت هكذا طلقة واحدة.
فسارت املألوف، سريها تابعت احلياة  أن خاصة ذلك، برتوغراد أهايل  يالحظ
مفتوحة السينام ودور املسارح  وبقيت  يوم، كل يف  كام الداخيل النقل عربات

الليلية. املرابع يف اليومي رقصهم الناس وواصل وكذلك املقاهي، األبواب
مستويات إىل  الدمار دفع عليه فإن السلطة، عىل االستيالء لينني أراد إذا 
مل هذا لكن  باخلبز، الشعب وعد قد  لينني كان فوضوية. أوضاع وإقامة كبرية،
مالك كبار بتأميم فأمر من األرض، فائض هناك حني كان يف بكفاية. متوافرًا يكن
قد كان ما  «رسقة عىل: بقوة الفقراء الفالحني وحث  تعويض، دون األرايض
الغالل، خمازن وهنبوا املزارع، عليه، وأحرقوا حضهم ما هؤالء رسق منهم» ففعل
لينني العامل طالب عندما الفوىض، يف الصناعة غرقت كام الناس. بعض وقتلوا

لإلنتاج. كارثيًا وتراجعًا له معنى ال فكانت النتيجة دمارًا املصانع. باستمالك
دون الرجوع معه هدنة وعقد العدو مع التآخي شعار احلرب جبهة عىل ساد
االهنيار. متام  العسكري  النظام واهنار ضباطهم  بعض  اجلند قتل وقد أحد. إىل
مجاعات بوذية، أم أم إسالمية هيودية كانت أم مسيحية اجلامعات الكنسية، وعّدت
األرايض ملكية وأممت الشعب»  «أفيون بوصفه: الدين حتقري  وتم معادية،
الزوج وألغي  أمهية، أية للعائلة يكون  أن وأنكر  املنقولة. األموال وصودرت
ذلك. يف طرفيه رغبته أي من يعلن أن ما وقت أي إبطاله يف يمكن كان ألنه عمليًا،
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إىل دومًا دعت قد منها، واحد حزب والشيوعيون الثورية، األحزاب كانت
منه رغبة دون لينني استجاب بوضع دستور. وقد ختول مجعية تأسيسية تشكيل
ما كان أقلية فيه، وهو كانوا وألن بالشفته لالنتخابات. موعدًا وحدد املطلب هلذا

انعقادها. يوم شملها اجلمعية وشتت حل فقد أخذه باحلسبان، قد
ديارهم إىل احلمر وعاد م)  1920  - 1917) األهلية  احلرب انفجرت
اجلامعية مع حدث أنه غري اجلديد. البناء بدء اآلن باإلمكان فكان منترصين،
م) 1928) عام حتول الذي ستالني، حكم خالل اإلجباري والتصنيع  القرس 
تروتسكي قد ليون السوفيتية، ما كان اإلمرباطورية مالك أوحد للسلطة يف إىل
مواصلتها متت إن تؤدي، لن الطريق التي شقها لينني «إن قال: منه عندما حذر

الربوليتاريا». عىل دكتاتورية إىل بل الربوليتاريا دكتاتورية إىل بجذرية،
الواليات جانب إىل عامليًا، مؤثرة السوفيتية اإلمرباطورية ستالني جعل 
اهنارت: أن  إىل املنزلة هذه عىل احلفاظ خلفاؤه  واستطاع  األمريكية.  املتحدة
تناقضاهتا وطأة ريغان، حتت رونالد أمريكا رئيس أسامها كام الرش» «إمرباطورية
احلزب رئيس هبا غورباتشوف، قام التي األخرية حماولة اإلنقاذ وحتى الداخلية.
احتاد واختفى االهنيار، درء يف تنجح مل من فوق) (ثورة م)، عرب عام (1985 منذ
غري السابقة أجزائه يبق من ومل التاريخ. من السوفيتية االشرتاكية اجلمهوريات

مستقلة. وغريها دوًال أوكرانيا كونت حني يف يشء، كل قبل روسيا
العكس عىل  مضطربًا. عقًال أو متوحشًا رجًال إيليتش  فالديمري يكن مل
«مذهبنا مرة: ذات قال وقد وباردًا. وواضحًا صاحيًا عقله كان ذلك، من
نظره يف له السيايس  الفعل أن أبدًا ينكر وهو مل للعمل». دليل إنه عقيدة، ليس
إن القسوة، درجة إىل استعامهلا حيسن  التي القوة، الستخدام التي ذاهتا األمهية
مواطنيه: إرادته، وأسعد بملء واالهنيار الفوىض أحدث وقد ذلك. األمر تطلب
يبلغ مل  لكنه قديم، كعامل بأرسه جتديده هدفها للعامل بنهاية وعجل حرش» «بيوم
عتبة تعترب وكانت عاما، ثامنني بعد السوفيتية اإلمرباطورية اهنارت إذ هذا. هدفه
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من خيلو عامل فكرة لكن  «الشيوعية». سمي الذي األريض، الفردوس إىل أوىل
باهنياره. تنهر مل عليه السالم ويسيطر االستغالل
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اندثارات (10
العلمي العرص رؤى

عىل فعليًا  جربت ذرية قنبلة وبناء ثانية، عاملية حرب وقوع من بد  ال كان
سكاين نمو ومن الطبيعية، األولية للمواد فظاعة النهب األكثر ممارسة ومن عدو،
واحليوان اإلنسان حياة ملجاالت مرتقب  أو حادث  وتدمري الطابع انفجاري
بصريون أناس يدرك أن  قبل  له، هناية  ال زمن  مرور من بد ال وكان  والنبات، 
أبعادًا له أن خاصة تطوره، مواصلة احلاصل للبالء حيدث، وكيف يمكن كان ما
إذا متعالية، إال قوة عنه أية تسأل أن جيوز فال بنفسه صنعه اإلنسان وأن قيامية،

نفسه!. يربئ كي الشيطان فعل فيه يرى كان
دون أن العام، النمو) وحذر الرأي (حدود إىل أشار من روما أول نادي كان
توازنًا يشهد ملجتمع الفكرة الرئيسة إدراك من السهل «يبدو لألوهام: نفسه يسلم
حيث عن ذلك، كل البعد بعيدًا جمتمعنا احلايل مازال ذلك، اقتصاديًا وبيئيًا، ومع
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إىل سلوك تصوراتنا حتويل أجل من احلجم كوبرنيكية ثورة فكرية إىل نحتاج فعليًا
الصناعية، األمم منه عقل وخاصة بالعقل، يؤمن ال روما وألن نادي عميل»(1).
متليها بسلوكات لقيامه قليلة إال فرصًا يرى وال تأمالته، يدخل اإلنسان يف فإنه

م). عام (1972 ذلك كان رؤية أفضل؛ عليها
جانريو، دي ريو رصاحة، يف قيل كام (البرشية) اجتمعت عامًا، عرشين بعد
عمل برنامج إىل االجتامع وانتهى  األرض. كوكب مع للتعامل أسس لتحديد
العادل االستخدام إىل فصًال أربعني يف دعا والعرشين، احلادي للقرن  جريء
املشرتك العمل بقوة وأيد الطبيعية. األولية لسائر احتياطيات املواد للبيئة واحلافظ

والنامية. الصناعية وبني الدول واجلنوب، الشامل بني
يتجنب كوكبنا ذا هو فها باآلمال، نفسها تعليل البرشية حق من وكأن بدا وقد
التي القادمة، األجيال يعون مسؤولياهتم جتاه برشه هم يف اهلاوية، وها السقوط
معاجلة عىل العزم ويعقدون بالكفاية، تتسم حياة تعيش أن أيضًا هي حقها من
ملشكلة مياه بعد فيام ليتفرغوا أخرى، مشاكل جانب إىل السامة، النفايات مشكلة
والنباتية، املجموعتني احليوانية أنواع تعدد وللحفاظ عىل الندرة، متزايد الرشب
وتطوير غذائية، احتياطيات باعتبارها املحيطات يف السمك خمزونات ومحاية

الخ . . . التصّحر من توسع أمد طويل، واحلد إىل الزراعة تطويرًا منتجًا
إن العاملي بالبيئة. الوعي يف عالم نقطة ريو بوصفه إىل إعالن النظر بوسعنا
عدالة وإىل قضايا البيئة الكونية إىل ينظر أن دون الشامل بيئيًا يف من يتحدث
اجلنوب يف يواصل بنفسه. ومن نفسه يعزل واجلنوب الشامل بني التوزيع
اآلن بعد جيد لن االعتبار، البيئة بعني ال يأخذ تطور حول القديمة شعاراته

لكلامته.(2) صدى أي

نيويورك كي يف للبيئة املتحدة األمم مؤمتر اجتمع من ريو، أعوام مخسة بعد
بعيد من ولو  ممكنًا يكن  ومل  مرضية، النتيجة تكن فلم حساب، كشف جيري
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ريو، عمل برنامج  لتحقيق  الوحيد املعنى  هو التوجه، يف انعطاف عن احلديث
السنوات، جعلت هذه خالل احلدوث. ممكن كان أنه أحد يعتقد الذي مل األمر
مليارات ثالثة صار أن إىل فقرًا، أكثر والفقرية أشد غنى األمم الغنية الرفاء زيادة
فقط يف دوالرين من أحدهم أقل يملك البرشية، نصف من هم أكثر البرش، من
التغذية، سوء يعانون إنسان مليون (800) حوايل وأصبح معاشه. لتدبر اليوم
ويعّد األرض الزراعية، من هكتار ماليني عرشة قرابة سنويًا األرض خترس بينام
للصيد، وتتناقص املفرط تعرضه بسبب مستنزفًا السمكية بحار العامل ثروة ثلث
مليون وثالثامئة مليار حوايل جيد فال ندرة، وتزداد احلياة، وسائل أثمن املياه،
عوادم تقليل من نفسه، الوقت يف البد، أنه ونقيًا. مع ماء رشب طازجًا إنسان
الكربون، أكسيد منها وخاصة البالستيكية، الزجاجية، بغازات البيوت يسمى ما
هذا، ال إىل ذلك. اتفاقية تنظم اآلن علًام بأنه ليس ثمة إىل املناخ، محاية أجل من
موقفًا تتخذ املتحدة الواليات العامل، ألن صعيد عىل تقدم أي الغابات محاية حتقق
قد كانت الذي الصناعية بالوعد البلدان تذكري عن اجلميع وأقلع حياهلا. رافضًا
ملساعدات االجتامعي إنتاجها إمجايل من (%7) ختصيص حول نفسها عىل قطعته

إىل (%2.7). املنرصمة الفرتة خالل الرقم انخفض أن بعد التنمية،
الطموح. ريو عمل برنامج إخفاق من  للتأكد  نيويورك يف القوم  اجتمع
«التي اجلهود تلك فيه بخيبة لبس ال اخلتامية اعرتافًا الوثيقة تضمنت وبالفعل،
عملية تدابري إقرار احليطة، قبيل  من املجتمعون، رفض حني يف أبدًا»  تبذل مل
القضايا ومعاجلة التقاط يف السياسية الرغبة تنقصهم كانت فقد إلنجاحها،
العامة اجلمعية رئيس قول حد  عىل  أفعالنا» تطابق ال كلامتنا «ألن و  الشائكة،
التعريج من مفر بعد. الستكامله، ال القيامي يكتمل السيناريو مل املتحدة.(3) لألمم
تعرف كام قيامية، أبعادا من عقاهلا، انفلتت تتخذ، وقد التي النووية، عىل الطاقة
مزق ومنذ أن وناغازاكي، هريوشيام عىل الذرية القنابل إلقاء منذ بأرسها البرشية
الذرية تشرينوبيل حمطة يف الرابع املفاعل املبكرة الصباح ساعات يف حدث انفجار
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م). 1986) من نيسان والعرشين السادس من السبت ذلك يف الذرية للطاقة
بأرضار موثوقة حساب جردة وضع املمكن من غري إنه مازال اخلرباء يقول
وأن كافية، ليست االنفجار النووي حول املعطيات أن ويؤكدون الكارثة، هذه
هلا تعرض التي األشعة شحنة حجم  ومعرفة متوافرة،  ليست اإلحصائيات
ماليني مخسة أن ذلك  مع املؤكد  من كان وإن ممكنة؛ بالكاد أصبحت السكان
البيضاء، روسيا واسعة من أقسامًا لوثت جدًا عالية لشحنة أشعة تعرضوا إنسان
أوكرانية تقديرات  وتقول بشدة. تلوثت مربع كيلومرت ألف مئتي حوايل وأن
املفاعل، لكارثة نتيجة شخص ألف اآلن (125)  إىل  مات أنه حكومية رسمية
ألف طفل ثامنني أن البيضاء روسيا وتقدر م). 1992) عام بعد منهم (%84) تويف

البالغني.(4) من أكثر األطفال يتأثرون باألشعة ألن وحدها، فيها بشدة ترضروا
حتايش يستطيع االحتادية أملانيا مجهورية عرب األيام تلك يف املسافر  يكن مل
عتبة عىل تقف  اجلمهورية  هذه وأن مسكنه، قرب انفجر املفاعل بأن االنطباع
الطابع. قيامية أفعال بردود مذعورون أناس قام فقد وبالفعل، الوشيكة. هنايتها
وشعل الناري، واملطر السامة، املتقدة واألبخرة والرعد، الربق توقع هؤالء فهل
النووي املوت ألن إذًا، خاب ظنهم قد عام. الزمن بوجه وضجيج هناية القطران،
إنه عىل غدره.  خاصًا طابعًا تضفي هبا يتصف سمة صامتني، وهذه بخفني يأيت
يدنا وضع يمكن أن دون وأي وقت، كل مكان الشقوق، يف من خالل يزحف
نحس فإننا ذلك، مع نتذوقه. أو وال نشمه نسمعه، وال نراه، ال أننا ذلك عليه،
أيام أو ساعات بعد املوت اختطفه لألشعة، اإلنسان تعرض ما إذا أكرب. بقوة به
مثال منها الحقة، ألرضار تعّرض قاتلة، مقادير شحنتها تبلغ مل فإن أسابيع، أو

الدم. (رسطان) ابيضاض
يدمهها خطر فلم األشعة، من قاتلة كمية عن بمنأى األملانية األرايض بقيت
الشعب من معينة أقسامًا أصاب الذي الالحقة األرضار هتديد لكن اآلين. املوت
فإن قياس التلوث باألشعة، أجهزة تفارق ال بالذعر املليئة أعينها وجعل بالقلق،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


185
العلمي العرص رؤى اندثارات:

احلوانيت، وختلصت من الطازجة اخلضار رشاء عن عزفت معينة درجة جتاوزت
لقد لألكل. صالح وغري ومصابًا ملوثًا اعتربته منها، ألهنا اشرتته قد كانت مما
عىل األطفال وكان عندما متطر. خاصة البيت، يف البقاء واهلرة عىل الكلب كان
اجلأش، وبقي رابط اخلوف بعدوى يصب مل من أما الرمل. صناديق عن االبتعاد
عينيها تفرك األجنبية األثناء،كانت البالد هذه يف للموت. ومرشحًا جاهًال فعّد

اهلسترييا. هذه تراقب وهي
يف ستخرج التقنية هذه أن دومًا عرفنا قد وقالوا: النووية الطاقة أعداء ابتهج
يالئم يشء بقول تسعفهم ألسنتهم فلم أصدقاؤها حار بينام سيطرة. أية النهاية عن
الغربية، املفاعالت  يف املرتفع إىل مستوى األمان اإلشارة واصلوا وإن املناسبة،
العمياء ثقتهم أصيبت لقد الكهرباء. إلنتاج الطريقة إىل هذه احلاجة تأكيد وكرروا
تفوهاهتم وإن أعلنت تشرينوبيل، بسبب قاسية بصدمة والتقنية الطبيعة علم يف

ذلك. عكس الرسمية
كان للنقاش؛ النووية الطاقة عن التخيل موضوع طرح  األجواء، هذه يف 
املناقشة واختذت بعدها، خاص بإحلاح وطرح تشرينوبيل مأساة قبل مطروحًا
العنيفة، املظاهرات أخرى أشياء بني حفزهتا العامل، إىل اإلنسان تتعلق بنظرة أبعادًا
النفايات من نتخلص هو: كيف اليوم إىل عنه جيب مل بقي حائرًا وأججها سؤال

دائمة؟ أم مؤقتة خمازن توضع يف ختصيبها، أم نعيد النووية.
جديد، بالنشاط من النووية الطاقة أصدقاء شعر تشرينوبيل، من عامني بعد
يكن مهام ومضيئة. جديدة إىل ذرًا الرضورية حلملهم القوة بامتالك يشعروا وإن مل
أكد عندما سوءًا، األشد التسويغات إىل  احلاجة ضغط من حترروا فقد أمر، من
هتدد مناخية كارثة وجود تورنتو يف م) 1988) املنعقد عام العاملي  املناخ مؤمتر
بالوترية احلالية. وغاز ونفط فحم من الطاقة مصادر إحراق واصلت إن البرشية،
غري إىل تنفد الطبيعية املصادر سيجعل الطاقة مصادر إحراق أن النظر عن وبغض
أكسيد من العايل املحتوى  ذات منها املتصاعدة األبخرة فإن ما، وقت رجعة يف
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الفناء. وبالتايل إىل الكوين للمجال تدرجيي تسخني إىل الفحم تؤدي
أجاهبم صحيحًا، كان هذا ربام نظيفة. النووية الطاقة مولدات املعنى، تعترب هبذا
النهاية، انظروا عليها يف السيطرة يمكن ال أخطارًا باملقابل حتمل لكنها خصومها،
اعتربمتوها التي اإلزعاج» «حاالت من وغريمها وتشرينوبيل هاريسبورغ إىل
لدى األطفال، املتزايدة الدم رسطان إصابات إىل وانظروا إجبارية، اسرتاحات

هامبورغ. عن فقط كيلومرتا مخسني يبعد الذي النووي، كرومل مفاعل وإىل
النووية، الطاقة أصدقاء يرّد األدلة؛ نقص بسبب لإلثبات قابًال كالمكم ليس
من مقربة عىل املوت نسبة أن إثبات  حججكم، إىل استنادًا يمكننا،  ويضيفون:
حول مقربة عادة توجد ملحض أنه الوطني، متوسطها من كثريًا القرى أعىل كنائس
املحتمل غري من وصار احلجج،  كل تبادل وتم النقاش، انتهى الكنائس.  هذه
آلخر حني يقدم من ذاك أو هذا اجلانب صحيح أن جديدة. معارف عىل احلصول
يصدقه ال أن أحدًا األقل، إال عىل مسحة علمية له معينة؛ حول مسألة خربة تقرير

يقرر. يدفع من تقول: التي عليه القاعدة تنطبق كعمل إليه ينظر دام ما
ناجح إقناعي عمل إىل أيامنا يف نووية مفاعالت بناء عن اإلقالع يرجع  ال
إنه يعود هلا. املتحمسني عنه لدى نجم اقتناع وإىل الذرية، أنجزه خصوم الطاقة
يعد النووية مل الطاقة من الكهرباء إنتاج إن رصف: اقتصادية معطيات إىل ببساطة
إنجلرتا يف  للطاقة املنتج االقتصاد  أعلن لذلك الراهنة؛ اللحظة يف أقله ريعيًا،
التكاليف ألن املنظور، املستقبل يف نووية بناء مفاعالت عن ختليه وفرنسا وأملانيا

جدًا. الكهرباء متدنية واحلاجة إىل جدًا، مرتفعة
اآلمال أنعشت النووية الطاقة  يف صناعة حينه انطالقة قابله يف الرتاجع هذا
الديموقراطي احلزب أصدره الذي  غوديسربغ، باد  برنامج فأعلن  النفوس،  يف
جيب الذرية للطاقة السلمي االستخدام أن م) بحامسة 1959) عام االجتامعي
أكثر حياته جعل يمكنه النووي  العرص «إنسان وأن عرصنا» «أمل يعترب:  أن 
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تعني الطاقة هذه أن للجميع». وأضاف الرفاء وضامن والتحرر من اهلموم، يرسًا،
من أيضًا. العامل ولبقية االحتادية، أملانيا مجهورية مواطني جلميع السعيد املستقبل
طبقي وإن بوعي مماثلة، بطريقة األمر الديموقراطية أملانيا جانبها رأت مجهورية
الطاقة عرص ينتمي الرأساملية، إىل البخارية الطاقة عرص انتمى «مثلام أشد:

االشرتاكية». إىل النووية
للعامل. بعد املعارص املوت يف قذارة األكثر اإلسهام النووية جسدت األسلحة
النووية ألسلحتهم يمكن ما  باليابانيني م) 1945) عام األمريكيون جرب أن
بدأ الذري،  السالح تقنية يف أمريكا مع السوفيتي االحتاد وتعادل  بالبرش، فعله
القضاء النووية القوى من واحدة كل بوسع صار أن إىل النووي التسلح سباق
م) 1970) عام ظهرت وعندما األرض. عىل احلياة أنواع عىل خمتلف مرات عديدة
حتلل منها» والوقاية احلرب «نتائج حول صفحة سبعمئة يف تقع  أملانية دراسة
مجهورية أملانيا إىل نووية بالنسبة حرب عن تنجم يمكن أن التي الوخيمة النتائج
هذا ليس باستخفاف وقالوا: اخلرباء أيدهيم من قسم هز يشء، كل قبل االحتادية
بكثري حلف شامل األطليس. أعىل بأهلية حساباته  أجرى أن سبق وقد جديدًا؛
بدورها تصري احلرب «هي ذي مرة: بسخرية معلقي الصحف أحد عندئذ كتب

شؤون أساتذة اجلامعات»(5). من شأنًا
نشوب حرب يعّد التدمري،  ولتقنيات السياسة يف املسيطرة لالجتاهات وفقا 
يف م) 1962) عام نرشت دراسة استخلصت كام احلدوث، حمتمل شيئًا عاملية
والغرب الرشق «إن الدراسة: قالت الكوين›. يف الفضاء عنواهنا: ‹الرصاع لندن
أما تناقضاهتام»؛ تسوية أجل من قوة جتربة خوض  إىل  يوم ذات سيحتاجان
وجود كهذا هو أمر إليه حيتاج ما كل إن الفضاء الكوين. للقتال فهو حقل أفضل
تولستوي ليو وصفه الذي ذاك يشبه بلبه؛ القضية هذه تأخذ حازم اسرتاتيجي
بشدة حمدودًا، ومقتنعًا يكون أن بد «ال وسالم بالكلامت التالية: روايته: حرب يف
أن له يمكن عندئذ فقط أن يفقد صربه، عليه وإال كان ملا يفعله، باألمهية القصوى
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باحلب مثال يشعر إنسانًا يكون أن من الرب ليحفظه جمتهدًا. ميدانيًا قائدًا يكون
ظامل». هو هو عادل وما ما حول بأفكار أو يشغل نفسه والتعاطف،

صواريخ إسقاط ريغان بفكرة رونالد املتحدة الواليات رئيس تسىل فيام بعد،
توازن تغيري أجل من الكوين، الفضاء يف وهي الرش» «إمرباطورية من أطلقت
العلم وثني عبادة  إن أمريكا. لصالح أدق: بقول أو الغرب، لصالح الرعب 

وجه. عىل خري وظيفتها هكذا بتأدية حتتفي ختب أبدًا، التي مل الطبيعي والتقنية،
اجلمعية رئيس كان م) 1962) عام منذ به امتاز وحب لإلنسان مماثلة، بجهالة
بوقت ريغان قبل واثقًا، سنغر واألسفار الفضائية إيغون الصواريخ لتقنية األملانية
من خطا الذي الشمول، شديدة الفضائية األسلحة شبكة أن «تطور من طويل،
التقليدية قيمتها األسلحة منظومات قد أفقد العابر، الصاروخ إىل الذرية القنبلة
اختفاء إىل تدرجييًا ستؤدي الشبكة أن هذه عن يمكن ختيله، فضًال حد إىل أبعد
أسلحتها وأن تامًا، اختفاء متفرقة بلدان بني احلرب خلوض التقنية اإلمكانية 
فصاعدًا اآلن من استخدامه رضوري يمكن جهاز بولييس من إىل نوع ستتطور
سبحات من ياهلا  .(6) النظام» ويقلقلون السالم ينتهكون متفرقني قوميني ضد 

املالحظة!. تستحق فكرية
قدرًا أبدت العاملية القوى ألن ليس النووي، بالفناء الكوين التهديد مل خيتف
املزبلة، إىل هونيكر) (إيريش الشيطاين» «اليشء  هبذا تلقي  جعلها العقالنية من
أخيارًا أنفسهم اعتربوا من وراءها  خملفة  اهنارت الرش» «إمرباطورية  ألن: بل 
تنفست الوجود. عن فجأة أقلع عدوهم ألن تيتموا وقد النووية، أسلحتهم مع
يمكن املهتمة «أن األنظمة تكتشف: وهي أنفاسها ثم حبست الصعداء، البرشية
استخدام جيعل مما الذرية،  السوفيتي االحتاد أسلحة بعض عىل يدها تضع أن
وقت أي من أكثر مرجحًا أمرًا  اإلقليمية احلروب يف الشامل  الدمار  أسلحة

مىض»(7).
هي: جديدة  نووية قوى ثالث قصد  أو ختطيط  سابق  دون وجدت هكذا
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وصارت سوفيتية مجهوريات كانت وقازخستان، البيضاء، وروسيا أوكرانيا،
ختلت، لكن هذه نووية. بأسلحة مزودة مستقلة السوفيتي دوًال االحتاد هناية منذ
جانبها روسيا من تكفلت حني يف بأسلحتها، الترصف حقها يف عن احلظ، حلسن
حتت الذرية حلف وارسو  ودول السوفيتية اإلمرباطورية أسلحة خمتلف بوضع

عظيًام. انتصارًا بذلك العقل فحقق رقابتها،
صفقات إهنا اليوم: إىل العامل تؤرق األمهية نفسه من القدر عىل  مسألة لكن
دول مصدرها يكون أن حيتمل التي الرشعية،  غري واملشعة االنشطارية املواد 
تنتج التخصيب، عايل بلوتونيوم وأورانيوم املواد، هذه السابق. السوفيتي االحتاد
منها تصنع التي األولية املواد نفسه الوقت  يف وهي نووي،  مفاعل تشغيل عن 
منع اتفاقية احلال، بطبيعة معها، تنفع السوداء ال التجارة هذه الذرية. األسلحة
تستخدم التي الدول عدد تعاظم مع تزدهر أن ويمكن النووية، انتشار األسلحة
عام لالنشطار. يف أو قابلة انشطارية مواد وتنتج النووية ألغراض مدنية، الطاقة

بلدًا. يف (34) العمل قيد (431) مفاعًال نوويًا هناك كان (1995 م)
التي م)  1970) عام منذ املطبقة النووية األسلحة انتشار منع اتفاقية وتلزم
لألسلحة املالكة اخلمسة  الرسمية البلدان دولة، (179) اآلن حتى وافق عليها
وبريطانيا، والصني، وروسيا، األمريكية، املتحدة الواليات وهي النووية،
ومتنع متتلكها، ال دول إىل نووية وتقنية أسلحة إعطاء عن باالمتناع وفرنسا،
باالتفاقية من التقيد وتتم مراقبة نووية. تطوير وإنتاج وامتالك أسلحة من هذه
عام متديدها تم االتفاقية هذه فيينا. يف ومقرها الذرية للطاقة الدولية اللجنة قبل

إىل أجل غري مسمى. م) 1995)
آخر. يشء واحلياة يشء  االتفاقية أن األمكنة من وغريها فيينا  يف يعرفون
طرف إىل نووية أسلحة  بل تقنية  ومعرفة انشطارية مواد  نقل تم  الواقع، يف
ضد نفسها تسلح اهلند بأن علام لذلك، مثلني اهلند وباكستان غري ثان. وليست
الرضورية املعرفة كلتامها الدولتان هاتان  ومتتلك  اهلند، ضد وباكستان الصني
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أن بعد سلوكها، يف صواب عىل كانت أهنا اهلند وتعتقد نووية،  أسلحة إلنتاج
من أول ترشين يف الصني إىل نووية عىل تصدير مفاعالت احلظر أمريكا رفعت
ثالثة بلدان إىل  مدنية ذرية تقنية نقل بعدم صيني وعد عقب م) 1997) عام
لرشاء الدوالرات من مليارًا مخسني من أكثر واستثامر املثال، سبيل عىل كإيران،
إىل النووية املفاعالت لتصدير القانوين املنع يف ترى أمريكا تعد مل املفاعالت.

هلا. ملزمًا أمرًا الصني
تفوقها عىل حتافظ كي ترسانتها،  إىل النووي السالح إضافة إرسائيل تريد
اآلن، إىل نووي رأس مئتي كدست وقد  العرب.  جرياهنا حيال العسكري
النووية، األسلحة انتشار حظر  اتفاقية توقيع وباكستان،  كاهلند ورفضت،
كوريا وكذلك العراق وقع  بينام الذرية. منشآهتا بمراقبة  فيينا للجنة والسامح

رسًا. النووية من متابعة مقاصدمها ليتمكنا الشاملية،
لتحسني رضوري  إجراءها إن يقال بعد. النووية التجارب مشكلة حتل مل
أشكال أعىل  ممارسة يف رغبته  عن  يعلن طرف كل  أن مع  النووية،  الرؤوس
الدول قررته  ما هذا األمور. تنظم هنائية اتفاقية التوصل إىل يتم أن إىل التحفظ
حظر انتشار اتفاقية بتمديد قيامها لدى م) 1995) عام اخلمس الرسمية النووية

النووية. األسلحة
الثاين كانون حتى موروروا جزيرة عىل ذرية تفجريات  ستة فرنسا وأجرت
األورويب، كام أعلنت باريس األمن خيدم إجراءها أن بذريعة م) 1996) عام من
رؤوس تفجري الكثرية، برضورة النيات إعالنات الصني، رغم وتعتقد بارد. بفم
العام من حماوالت الوقف وتؤيد بقوة استثناءها أغراض سلمية. أجل من نووية

هلا. ال هناية بدرجة اتفاقية مستبعدًا إىل التوصل يبدو لذلك للتجارب.
من املحيل بالتوقيت والربع الثامنة يف هريوشيام فوق األورانيوم قنبلة انفجرت
الثانية والدقيقة عرشة احلادية ويف م). 1945) عام من آب السادس صبيحة يوم
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فوق بلوتونيوم قنبلة انفجرت م) 1945) عام آب من التاسع من املحيل بالتوقيت
ناغازاكي.

عام من متوز   (26) يوم املسجل التقرير عىل يده بخط شخص كتب وقد
«هذه يقول:  هريوشيام قنبلة يف املستخدمة االنشطارية املادة حول م)  1945)
يوم من هريوشيام حصة لتكون وتيبت بارسن نقلها استعرضناها التي املادة
هريوشيام بعثة عىل الرب بركة دوناي وليام امليداين الكاهن واستنزل القيامة». 
صلوات إىل يصغي الذي  القدرة، الكيل األب «أهيا التالية: الصالة خالل من
القتال لينقلوا سامئك أعايل حيلقون يف من جانب إىل تقف حيبونه، نرجوك أن من
هبا، أمروا التي املهام لتحقيق يطريون رب، حني وامحهم يا احفظهم أعدائنا. إىل
بوسعهم يكون ولكي وسلطتك، قوتك معرفة وبمستطاعنا بمستطاعهم ليكون
هناية احلرب جتعل أن إليك نرضع بمعونتك. إىل هناية رسيعة هذه احلرب إيصال
الذي الرجال، هؤالء ليكن األرض. عىل بالسالم جديد من ننعم كي  وشيكة،
طريقنا، عليك معتمدين سنواصل ساملني. إلينا وليعودوا محاك يف الليلة، يطريون
الرب استجاب  ولقد آمني»(8). األبد. وإىل  اآلن محايتك: حتت أننا نعرف ألننا

لدعائه.
التطور هلذا املؤقت واخلتام الذروة نقطة أما األماكن. واإلنسان الرب تبادل

املخترب. إنسان فهي:
عّالمة األمريكية أوهايو االحتادية دولة أعامل من كليفالند يف ويعمل يعيش
كيزويسرتن جامعة أستاذ وايت، جوزيف روبرت هو جراحة زراعة األعضاء يف
البابا وزائر املؤمن،  والكاثوليكي املحرتم  واملواطن املشفى يف  الطبيب ريزرف،
للفكر، املادي القوام الدماغ يعترب الربوفيسور، نظر يف املتحمس. ديكارت ونصري
فقط هي إبقاء لغاية واحدة موجود اجلسم بينام اإلنسان. جوهر يصنع لكل ما أي
من رضبًا اجلسم يكون هكذا احلياة. قيد الرأس، عىل هو الذي ووعائه، الدماغ

ذاتية. تغذية صندوق
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مهام ليس زراعة األعضاء، أنواع الربوفيسور يعرف مجيع أن افرتاض يمكننا
زراعة القلب يعرف إنه مل جيرها، أم بيديه مبارشة أجراها كان إن السياق هذا يف
يزرع كيف بالتأكيد يعرف ال لكنه . . الخ. . والبنكرياس والكىل والكبد والرئة
رؤوس زراعة ضليعًا يف كان وإن بعد، هذا يعرف ال إنه لنقل أو إنسان، رأس 
العليا: القردة عىل ثم الذيل، طويلة القردة عىل األمر التي مارسها أول القردة،
بعضها إبقاء يف التي نجح (هوموسابيانز) والعاقل أقرب أقارب اإلنسان الصانع

األقل. عىل الوقت لبعض أحياء،
رضب وهذا أوهايو). (فرانكشتاين عليه لقب أطلقوا جتاربه، نبأ شاع عندما
و«حامال لراية خري للبرشية» «فاعل نفسه يعترب العامل دام وظامل، ما حاقد هزء من
اجلديدة. الطبي بنعم الفن التمتع من أيضًا اإلنسان يتمكن أن ويأمل التقدم»(9)
ربط أعصاب إحلاحًا، مشكلة األكثر للمشكلة حل من بد ال هذا، أن حيدث إىل
وحدها تستحق التي والقيمة والبارعة الذكية القديمة، الرؤوس القديم، الرأس

بالشلل. اجلسم يصيب الربط هذا يف إخفاق أي اجلديد، ألن باجلسم الزرع،
يف زميله نجح ما إذا رضورية، غري ستصري وايت الربوفيسور جهود ربام كانت
زراعة إىل احلاجة استنساخه يلغي كامل، إنسان استنساخ يف سيد ريتشارد الطب
العلامء أنجزه فام املسعى، هذا نجاح احتامل جدية يف شكوك هناك ليس الرأس.
أيضًا، اإلنسان لدى التحقق ممكن بد أن يكون مع النعجة دوليل ال االسكتلنديون
بأعني تأملناه نحن إن الثدييات، فصيلة إىل ينتمي حيوان األمر يف هناية هو الذي

بيولوجية.
خمابر يف وخراف،  عجول عليا، أعراق أجنة استنساخ طويل وقت منذ  يتم
يف الناحية الوراثية. حد من أبعد إىل متامثلة حيوانات تنتج احليوانات، لتنشئة حديثة
برشية، أجنة عىل الطريقة هذه هول جريي العامل األمريكي جرب م) 1993) عام
قدمت عندما  بأرسه. العامل شملت باحتجاجات وقوبلت التجارب فنجحت
الرعب الذي م) حتول عام (1997 من شباط شهر هناية يف العام الرأي إىل دوليل
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مرة أول كانت تلك  رصيح. ذعر إىل األجنة استنساخ احلني ذلك حتى أطلقه
أجنة من تستنسخ دوليل مل بأن علام الكامريا، حيوان بالغ إىل من نسخة فيها تنظر
تم ومزجت بخاليا مستنسخة، خروف رضع أخذت من خاليا بل من مزروعة
النسخة هي دوليل إن آخر. خلروف الوراثية، للصفات احلاملة اخلاليا إبعاد نوى

الرضعية. اخلاليا خلروف وراثيًا املطابقة
األمريكيني بعض أن ويبدو اإلنسان. مع تبدأ أن مماثلة  أعامل  تلبث لن
التذكري يتم  السياق، هذا يف سيد. الدكتور خمرب إىل  التوجه يف الرغبة  تتأكلهم
عامًا منعًا كاليفورنيا والية اإلنسان. وقد أصدرت وبكرامة والقانون باألخالق
وإن بفرض منع كهذا، يسمح محاية األجنة قانون فإن أملانيا، يف لالستنساخ. أما
الثاين ترشين يف أوروبا جملس أقر كام بعد. متامًا غري واضح القانوين الوضع كان
إىل احلظر يتحول فهل اإلنسان. استنساخ فيه حيظر حمرضًا م) 1997) عام من

ملزم؟ قانون

http://www.al-maktabeh.com



194
األلفي القيامي اهلوس النهايات:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


195
الطبيعي العلم انحدار خائبة: آمال

خائبة آمال (11
الطبيعي العلم انحدار

عرش، السابع يف بداية القرن نشأته رفيعة منذ فكرية قيًام العلم الطبيعي محل
قيمته أن العام الرأي اعتقد فقد الفيزيائي. العامل أرسار حل كان هدفه أن مع
كذلك لتشمل متتد  بل الطبيعية، العلمية املعارف عىل تقترص ال االستعاملية 
احليايت، توجهه يف تساعده  حيث من لإلنسان، واملعنوي األخالقي الوجود
آمال عقدت هكذا العامل. ضمن موقعه تعيني وتستطيع لوجوده، معنى وتأسيس
معرفة خالل من قيمته وتقررت موقعه تعني الذي الطبيعي، العلم عىل  كبرية
املعنوية، وارتقى منها  وخاصة املادية احلياة رشوط حتسني يف وإسهامها الطبيعة

أرفع طراز. من ثقافيًا ليصبح شأنًا
ذلك كان رموزه. الطبيعة) وحل (كتاب قراءة: من ال بد كان األرسار، لفك
بمساعدة أدق: بقول أو بمساعدة العقل، السائدة آنذاك، النظر وجهة من ممكنًا
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مع مفهوميًا املتطابق الواقع، أن بام عقالنية) العلوم (أكثر الرياضيات بوصفها:
رياضية. أسس منظم وفق واملادة، العامل والطبيعة

إىل تقود التي الطريق عىل «العثور أي الواقع، معرفة النظام هذا معرفة تعني
ممكنًا األرسار إىل التوغل يعد مل وعريضة. طريق جديدة، مستقيمة وهي الرب»
الالهوت كان التي امللتوية، القديمة، الدروب سالكة تعد ومل اإليامن. بواسطة
ما للمعرفة، كمصدر صاحلًا يكون أن  عن  الكتاب  وأقلع يوم. ذات  شقها قد 
متعددة مقوالت فهي اإلنسان؛ يقدمها تأويالت عرب فقط تكتسب مقوالته دامت
السادس القرن من الثاين العقد يف لوثر الديني مارتن أبان إصالح حني املعاين! يف

هذه التأويالت. يف تكمن أن يمكن التي التفجريية القوة عرش
السلطات ضدها حتركت بل  اعرتاض، دون اجلديدة النظرات هذه  تبق مل
التفتيش، حماكم م)  1632) عام فدانته وعقائدها، الكنيسة وقاومتها  القديمة، 
العائش ديكارت، رينيه وكان عىل بيته. يف مفتوحة إجبارية إقامة وفرضت عليه
قبل أوترشت ضد فلسفته. أصدرهتا جامعة إدانة قبول هولندا، يف م) 1629) منذ
لشخصه احلامية طلب عىل جمربًا نفسه وجيد وضعه، بخطورة النهاية يشعر يف أن

أمري أورانيان. لدى بالفعل لصاحله الذي تدخل الفرنيس، السفري من
العلوم، هدمت مذ للسقوط، وآلت تصدعت القديمة السلطات أبنية أن غري
العامل حتول عندئذ، أساساهتا. العقل بمعول وحده، الطبيعي العلم فقط وليس 
جديدًا منها مسكنا وأشاد آخر بعد واحدا أحجارها العلم بناء جلب ورشة إىل
بامتالء حقيقته يكشف  العامل هذا وكان العلمية. العامل صورة هو وعرصيا

اجلديد. نافذة املسكن من إليه ينظر من طاغيني لكل ووضوح
الفيزيائية الطبيعة حقيقة من ونفرسه: نتعرفه قابال ألن يشء كل صار اآلن، منذ
(حقًا ومنها احلق بوصفه: والروحية، املادية غري احلياتية األجزاء إىل تلك واملادية،
العقالين؛؛ معرفته بالتفكري يستطيع اإلنسان الذي يف غرسه قد الرب كان طبيعيًا)
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والدين كخرافة. أحرار، برش كعقد بني والدولة
متعاظًام الطبيعة، علم منه املقدمة ويف العلم،  أفعم الذي  التقدم، هو  هذا
«اإلنسان سيتمكن  التقدم. وقف باستحالة القطعي اإليامن هو وهذا  بالقيمة.
قد كان ما إن . . . هنائية» بصورة احلقيقية مقاصده تالئم بطريقة العامل من جتهيز
حتديده وإىل اإلنسان إىل اآلن «طريقًا صار قد الرب) (طريق يفيض إىل مثل بدأ
دنيوي، خمّلص وقيمة مرتبة الطبيعية العلوم بلغت بالتقدم اإليامن مع األصيل»(1).

يتحقق. رشع األلفي امللكوت يف القياميني أمل كأن
فقد العلمي. الدوار عىل تبعث للتقدم التقنية التطبيقات كانت الواقع يف
معرفة إىل م) 1609) عام وتوصل الرقاص، حركات قوانني غاليليو اكتشف
كان إسحاق الطبيعية العلوم  فلك يف الرئيس النجم  لكن احلر. السقوط قوانني
اكتشف النظرية الكالسيكية الذي الفيزياء م) مؤسس 1727 - نيوتن (1643
األرض قوانني  صالحية عىل الربهان الساموي بميكانيكه وقدم الثقالة،  قانون
من يتكون األبيض الشمس أن ضوء ووجد أيضًا، الساموية  لألجسام الطبيعية

إنجازاته. بعض سوى ليس كله هذا حساب الالهنايات؛ وطّور الطيف، ألوان
نعلم الذي بابان، دينيس املنفى فرنيس  عىل التقني املجال يف اختيارنا  وقع
مرجل م) عام (1680 طور فقد يف آن معًا. وتعسفيًا نموذجيًا اختياره كان كم
اختيارنا ووقع هوائية. بخارية  آلة أعوام عرشة بعد واخرتع أمان بصامم بخار
(1765 م) صاحلة لالستخدام عام بخارية آلة أول بنى الذي واط، جيمس عىل
واألخوين م) عام (1752 الصواعق مانعة فرانكلني، خمرتع بنيامني واألمريكي
وعىل م) 1783) عام الساخن باهلواء بالون يطري أول أطلقا اللذين مونتغولفييه،

وبطة. وديك الركاب: خروف من ظهره
املفكرة الطبائع أصحاب  بدأ ذلك، ومع األنفاس! حتبس  أحداث من هلا يا
يرتبط وهل والتمدن الرفيع. األخالقي التقدم ذلك كل بعد يكمن أين يتساءلون:
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استخدامها يمكن أنه واضحًا لقد كان توجه فعيل للوجود. الغامرة املعارف هبذه
عىل تقترص كانت املنفعة هذه لكن تقنية. إىل ترمجتها تتم ما أن اإلنسان، لفائدة
عن الرقي السياق هذا يف احلديث ممكنًا يكن مل لذلك وحدها، االستعاملية قيمتها

املثال. سبيل عىل األخالقي
يصور بدايته. منذ العلم رافق قد بالتقدم اإليامن نقد يكون أن عجب ال
تصويرًا م) 1726) غوليفر رحالت  يف: سويفت جوناثان األيرلندي الكاتب
باملعنى علمية لتجارب متامًا نفسها نذرت قد كانت التي امللكية، اجلمعية ساخرًا
حدود احلياة إىل عىل اجلديدة املعارف تطبيق ويدفع بيكون، به فرانسيس الذي قال
رمز وهي األرض، فوق حتوم اجلزيرة التي البوتا، مملكة إىل غوليفر يصل العبث.
الفعلية احلياة أقىص حد، يف إىل غريبة بطريقة األمور جتري امللكية، حيث للجمعية
بقدوم فأمروا ثيايب، رثاثة يب امللك وّكلهم الذين السادة «الحظ البوتا: عىل كام
جديدة. هذا بدالت قيايس ويصنع يل كي يأخذ التايل اليوم صبيحة يف إّيل خياط
قاس فقد األوروبية، الطريقة  عن االختالف كل خمتلفة بطريقة ترصف احلريف
جسدي، وثنايا أبعاد وبوصلة بمقياس أخذ ثم دائرة، بربع ارتفاعي األمر أول
أبدًا مالئمة تكن فلم إّيل، ثيايب أحرض أيام ستة بعد عىل الورق. مالحظاته ودون
ذلك لدي مع كان لكنه قد تسلل إىل قياسايت. كان اجلربي يف احلساب خطأ ألن
عن القوم  أقلع حتى  التكرار كثرية كانت كهذه حوادث أن  هو يعزيني، سبب
إىل امليل وشديدي سيئني سوى «منطقيني البوتا سكان ليس اهتامم». أي إعارهتا
عىل القدرة جهًال تامًا ندر، وجيهلون ما يف إال صائبًا رأيا يملكون ال وهم املناكفة.
. . عنها من الكلامت املعربة لغتهم ختلو لذلك االبتكار، وموهبة واخليال التفكري
الفضائية، املهتمني بالرياضيات أولئك منهم وخاصة معظمهم، حني يؤمن يف .

علنًا»(2). بذلك االعرتاف من خيجلون أهنم رغم بالتنجيم،
الفرنيس السويرسي/ املؤلف كتبه الذي ذاك اإلطالق حمببًا عىل شيئًا يكن مل
عن إجابة  ألفضل جائزة دجيون أكاديمية خصصت فقد روسو.  جاك  جان
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فجاء األخالق» تنقية يف أسهم والفنون قد «تقدم العلوم إذا كان: ما حول السؤال
ساطعًا تنكرًا أبدى  إذ باملرة، تقليدي غري م) 1750) عام نرش روسو، جواب 
«ال قاله: ما يف باجلائزة، الفائز كتابه،  يف  قال حني امليل، التقدمية العرص  لروح
الذي التأثري خطرا بكثري بسبب أشد وهي إليه، تطمح بسبب ما العلوم أبدًا تنفع
عن املسؤولني روسو يسمي بدورها». تعززها وهي التنبلة، لقد نشأت يف حتدثه.
املتكربين اجلمل صناع التنابل، واملتعلمني الكّتاب، الكتب، «صناع أهنم: ذلك
ويقضون اإليامن، أسس الكارثية بمفارقاهتم يقوضون الذين هؤالء، والفارغني
والدين الوطن القديمة حول التعابري من باحتقار يسخرون  إهنم الفضيلة. عىل
بالنسبة للبرش»(3). مقدس هو ما كل لتحقري وفلسفتهم مواهبهم وينذرون
تنقية عن احلديث  يستحيل  لذلك األخالقية، العامل ركائز اهتزت روسو، إىل
والتسلح التدهور، هذا ضد جبهة إقامة من بد العلوم. وال خالل من األخالق

العمل. والبساطة واالجتهاد يف األخالقية، كالرصامة بالفضائل
م) 1755) عام الثاين ترشين من األول يف وقع  الذي لشبونة،  زلزال هز
اليوم ذلك منذ فقد اتضح لربهة. بالتقدم التفاؤل إنسان، ألف وقتل فيه ثالثون
الناس أن ومع بالطبيعة.  التحكم عىل لقدرتنا مطلقة حدود وجود املأساوي 
القرن يف ذروته بلغ بالتقدم، الذي اإليامن متجيد واصلوا فإهنم هبذا، علًام أخذوا

بالتفاؤل. حد إىل أبعد املشبع القرن التاسع عرش:
يف اإلنسان موقع لتعيني ملعنى،  منشئًا العلم قيمة يف قائمة الشكوك  بقيت
وأن املجال املادي، يف جديد حتققت أفضل بعامل الوعود أن جليًا كان العامل. فقد
خافتا صوت النقد بقي ذلك، رغم الوفاض. - بقي خايل - املعنوي الفكري احليز

عرش أصداءها. التاسع القرن ردد التي الصاخبة التقدم تفاؤلية وسط عام بوجه
قد كان إن نفسه العلم تساءل إذ احلايل، قرننا منعطف مع الوضع هذا  تغري
جديدين للوجود وتفسري طريق تقديم آماله يف وكانت الوعود، تقديم أفرط يف
إن وأخريًا خرافة، حمض بالتقدم اإليامن كان أو متعجرف، هوس حمض اإلنساين
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دنيويًا. بصفته خمّلصا قد أخفق نفسه هو كان
هاينريش فريدريش االجتامع عامل عّده تطور بداية كانت التساؤالت  هذه
من لوجوده وجهة  اإلنسان باكتساب لألمل «وداعًا م) 1984) عام تنربوك
«سريورة أسامه: ما وصف م)  1975) عام كتبها مقالة يف  املعرفة»(4). خالل 
تزعم التي الرسالة البدئية، من ترى: «أنه نشأ نتيجة إىل وتوصل العلم، تسطيح»
يف صلب وضعه وعىل اجلوهرية اإلنسان قضايا لكل االستجابة عىل العلم قدرة
بدقة عنها اإلجابة يمكن التي القضايا أن يقول معاكس جديد مذهب احلقيقة،
عقب القضايا األصلية، جتميد حماولة إىل ترجع النزعة العلموية هذه . . . منطقية

هلا»(5). إجياد حلول مالئمة يف أخفقت التي اجلهود قرون من
تضييع باآلمال الذهنية، لكوهنا كاهلنا عن نلقي أن التسطيح» «سريورة تعني
غري يبق «مل م): 1984) تنربوك إىل لنرجع الثقافة. لطاقة وتبديد لالمتالء بالقيم
التقنية جلميع رضوب املقاصد املهمة الوقائع، الرتابطات بني عىل املنصبة املعارف
غيبت والتي للوجود، وجهة لتعيني معنى أي من نفسه الوقت املمكنة، واخلالية يف

هذا الوجود»(6). من مصادر تأويل الطبيعة مصدرًا كذلك
للعلوم النهائية  النهاية حلت باإلنسان، شامل فناء إنزال إمكانية  نشوء مع
هبذه واإلنسان. العامل موقع  وحتدد معنى، وتنشئ نظامًا، متنح كعلوم الطبيعية
السياق، هذا يف النهائي. الفناء يف ذلك بام يشء، أي ممكنًا إحداث صار اإلمكانية
للعبث. واإلنسان موضوعًا النووية، والطاقة البيئة، مشكالت إىل جرت اإلشارة
يف الرغبة وأن بالكارثة، هتديد إىل حتول السابق الدنيوي اخلالص أن وعد واتضح

حتته. طائل ال عبث هي منه للوجود توجه استخالص
االستعاملية» «بالقيمة العلم  من اإلنسان موقع  حتدد اللحظة، هذه منذ
واستعامله. وإنتاجه وجتريبه بحثه  يتم  نافعًا يبدو  ما  إن غريها. دون (تنربوك) 
توجه إىل بالنسبة معنى كله هلذا كان ما إذا حول السؤال متجاوزًا يعّد باملقابل،
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صار لقد األخالقية. سويته ورفع الوجود هذا ولتأويل الوجود، يف اإلنسان
عن: الربوتستانتية› ‹األخالق  يف:  فيرب ماكس ويتحدث ذاته. سجني اإلنسان
أن دون بعض، عن بعضه إليه، نفي اإلنسان العلم، كالفوالذ» هو «حمبس صلب
كانت التي للمعنى، املنشئة العقالنية عن يشء أي معرفة إىل بعد توصل قد يكون

يوم. املحبس ذات هذا أقامت قد
التالية: باجلمل التنوير› ‹ديالكتيك كتاهبام: هوركهايمر وماكس أدورنو يبدأ
من اخلوف  نزع  هدف يتقدم لفكر األشمل باملعنى التنوير الحق كان، «مذ
ظل يف تشع املكتمل تنويرها األرض لكن كسيد. استخدامه يريد اإلنسان الذي

الظافرة»(7). الكارثة
وهو الرأي. هلذا تغطية وكأنه  االستنساخ› عن للدفاع ‹اإلعالن  يلوح:
دوليل اخلروف  منتجي  تعرض  بعد بارزًا، عاملًا وعرشون اثنان أصدره إعالن
إشعيا الفيلسوف اسم  املوقعني  أسامء بني وثمة فظ. لنقد  سيد ريتشارد  والعامل
هؤالء يطالب كريك. فرنسيس نوبل جائزة حامل واسم مؤخرًا، املتوىف برلني،
االستنساخ» لتقنيات باملسؤولية  مفعم تطور «بمواصلة والفالسفة: العلامء
البحث قطع تعويق أو إىل الداعية االنتشار واسعة إىل النداءات وينظرون «بقلق
معضالت أخالقية حمايثة أية نرى ال . . إننا . الوسائل واألدوات حرمانه أو فيه
الالحقة أن التطورات بجالء نرى برشية. وإن كنا غري حيوانات عليا الستنساخ
أخالقية معضالت ستطرح ذاته اإلنسان استنساخ حتى برشية أو نسج الستنساخ
نوعها يف فريدة البرشية الطبيعة اعتبار  جيب . . . من حلها العقل يتمكن قد ال
والعاقل الصانع  اإلنسان إن نفسه الوقت يف يقول العلم ولكن . . . ومقدسة 
باألفكار الغني البرشي املخزون وإن   .  . . احليوان  ململكة ممثل سوى ليس 
حتدث سريورات كهرومغناطيسية من يتغذى واآلمال واألشواق واألحاسيس
حول سؤاًال اجلاري النقاش يطرح . . . لذا، مادية غري روح من وليس الدماغ يف
فعًال يتمتعون روحية أو  طبيعية مافوق عاملية  صور  باسم الناطقون كان إذا ما
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واقعة يف اخلطر نرى إننا . . . يف ذلك النقاش من اإلسهام التي متكنهم باملؤهالت
مع تعارضه ال لسبب إال ملحض نفع هائل، يقمع ذا يكون قد الذي البحث، أن

الناس»(8). الدينية لبعض التصورات
عىل تشبههم بالرب، عند الناس هؤالء جديد من اخلوف يتلبس أن يمكن هل

ال نعتقده. هذا ما غوته. فاوست يف ِمِفيستو للتلميذ تنبأ ما غرار
طويلة قرونًا استمرت التي اجلهود أحبطت العرشين، القرن هناية مع
حتدد ومؤسسات للمعنى منشئة علومًا الطبيعية العلوم تكريس واستهدفت
للحياة، تفسريي نموذج يف اكتساب اآلمال وضاعت اإلنسان. لوجود توجهها
تفسريات جيد قد لوجوده؛ معنى عن يبحث يائسًا اجتاهه تاركة وراءها إنسانًا فقد
امتالك مطلب  فيها تعاظم ،«التي واالجتامعية: اإلنسانية  العلوم لدى للحياة
يفرس هذا كان ربام الفعل»(9). قيد والعامل  اإلنسان كامل حقيقية، ووضع معرفة
قبل والطب واالجتامع النفس علوم اكتسبته الذي الدنيوي اخلاليص الطابع

غريها.
طبيعي علم حيال الذعر بغري يشعر ال اإلنسان أن واقعة من شيئًا ال يغري هذا
أو حول دون مرتوك أنه له تأكد كلام يتعاظم ال يني األبعاد، وأن شعوره رؤيوي
عليه فرض عامل يف يفعل أن اإلنسان يستطيع ماذا ترى، األحداث. رمحة قوة حتت

يفهمه. أو فيه نفسه جيد عاد ألنه ما حمنة وجودية،
ال صلبة وبحقيقة واالطمئنان، باألمان، يعده إيامن عن يبحث أن يستطيع إنه
وسيحصل علامين) لدى: (دين عنه ما يبحث جيد أنه لن ليكتشف الكرس، تقبل
وبالنسبة الطبيعية العلوم لدى كهذا يشء توقع يمكن اخلبز؛ عوض احلجارة عىل
الرجاء، خائب عنها سينرصف عندئذ، أيضًا. االجتامعية اإلنسانية/ العلوم إىل
إىل بالرضورة يعود أن دون متعالية، قوى لدى خالصه عن  البحث ليواصل
الدينية التشكالت من يأتيه صحيح بتوجه نفسه يعد قد إنه التدين الكالسيكي.
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التي الستقباله، ومثلها تلك بدورها جاهزة التقليدية زمرها وستكون اهلامشية.
اجلديدة). (العبادات هو جامع بمفهوم إليها يرمزون

صار هل روحيًا. هبا اإلنسان استعد التي الكيفية عىل اآلن يشء كل يتوقف
أي عقاب، ال تلقى الرب ضد أحداث إليه حمض فظاعة ومرسح بالنسبة  العامل 
هالكه وفق النموذج يتمنى بد لإلنسان أن وال من العيش فيه، بعد جدوى فال
األريض. الرب ملكوت االنتقال إىل أمل كلها يف ثقته يضع وأن القيامي املعهود،
هيوه) (شهود أمثال: من العامل هالك زمر من واحدة عندئذ لدى ملجأ إنه سيجد

السابع. باليوم واملبرشين
أن ما األرض، يف العامل حتسني بإمكانية يعتقد عندما أخرى، روحية حالة يف
وقتنا: يف نجاحًا (العبادات اجلديدة) حركات ألكثر نفسه كرس ربام ذاته، يغري
عن وتعوض العامل، هالك حول تصورات حتمل ال التي إيدج›(10) ‹ْنُيو حركة
احلركة هذه أتباع يؤمن مسامل وسعيد. جديد، عامل إىل جارف بشوق هذا النقص
بني التعارضات جتاوز أخرى، أشياء بني فيه، يتم للفردية،  متخط كوين بوعي
هو لإلنسان الرئيس اليشء إن ويقولون والطبيعة. والروح واملوضوع الذات
ال أن إيدج› ‹ْنُيو مجاعة يرى الكوين العام. الوعي مع والتوحد الفردية، قهر أناه
وحدة والكون والطبيعة اإلنسان أن العتقادهم كهذا، توحد بغري هلم خالص
بتقسيمها الذات/ املوضوع ثنائية عىل القائم التفكري انفرد وإن التقسيم، تقبل ال
حركة تتضمن احلدين. من هذين بكل خاصة إىل جماالت وجود خاطئة بطريقة
نزعة من قليًال أوروبا، إىل أمريكا من قرننا ثامنينيات يف انتقلت التي إيدج› ‹ْنُيو
رائحة منها وتفوح هناك؛ الغرائبية  وبعض  هنا، التنجيم  الغيب: عن الكشف
باألرض، مرتبطة كحركة نفسها الذاتيني، فهي تقدم والتجريب مشاهد العالج
وغريه األرواح  وحتضري والتخاطر التنجيم، تستخدم ونباتية، بالطبيعة مفعمة
شديدًا إيامنًا البدعة هذه أتباع ويؤمن أبدًا. العقل تستخدم تكاد ال لكنها - كثري
اخلالص، طريق الداخيل، الكشف طريق سيسري عىل البرش من متزايدًا عددًا بأن
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مع ختطي األنا والتوحد تم متى احلايل، العامل من مجاًال أكثر جديد عامل وسينشأ
الكوين. الوعي

سابقًا، اسمهم اإلنجيليني) كام كان الباحثني (أول هيوه) أو (شهود سنأخذ،
َرِسل (1852 تازه شارل كان إليها. العودة اآلن التي نريد الزمر أول عىل مثاًال
الرب اصطفى أن اجلامعة، يؤمن مؤسس مدينة بتسِربغ التاجر من م) 1916 -
م). 1873 / 1872) املسيح عام بعودة تنبأت كانت قد املبرشين جمموعة من
جملة األثناء يف هذه يصدر رشع كان الذي َرِسل، قال عودته، دون مر املوعد عندما
وبداية املاملك مجيع فناء سيشهد م) عام (1914 إن املراقبة›: برج ُتورم/ أي: ‹َفخ
أرجأه بدوره، هذا حيدث املسيح. عندما مل ملكوت هو الذي األريض، الفردوس
احلياة فارق قد كان لكنه م). 1918) عام إىل وأخريًا م) و1916 1915) عام إىل
م)؛ قبلاملوعدالنهائي.ومع ذلك،يفرتضباهلالكاألخري أنيكونقدتمعام (1975
عددهم بلغ الذين للشهود، املركزية القيادة أعلنت كام ختمني، حمض هذا كان
انتظار: بإرصار يواصلون ومازالوا م) 1995) عام عضو مليون ونصف مخسة
األريض. الفردوس إىل انتقاهلم بحتمية الثقة كل ويثقون األشياء) نظام (هناية
حركة هلا مهدت املنشأ، أمريكية السابع  باليوم  املبرشين  مجاعة تعّد بدورها،
قد كان م) الذي 1849 - 1782) ميلر وليام البابتستي الواعظ أسسها  قيامية
إىل يوم 21 املسيح، ثم أرجأ املوعد لعودة موعدا م) 1844 آذار 21) يوم حدد
يشء، أي دون حدوث اجلديد املوعد يوم انرصم عندما ذاته. العام أول من ترشين
الساموي املعبد أقداس قدس يسوع دخل حيث السامء، الزمن إىل هناية نقل بداية
زال ما باملناسبة، أداهنم. عنهم عن الذين فيه من صفح يفصل دينونة دائم وأقام يوم
عىل األرض. األلفي السعادة ملكوت وبداية املسيح عودة ينتظرون أيضًا هؤالء
بطرق أنفسهم أفرادها يقتل التي املجموعات أخبار حتتل عناوين الصحف
كانت ربام جدًا. الوشيك العامل، هالك  يوم  ستنجيهم أهنا العتقادهم فظيعة،
إىل االنتقال انتظار  يف  مجيعها تشرتك لكنها  التفاصيل،  يف خمتلفة هؤالء دوافع 
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فجة تضم خلطة تشكل تصوراهتا من الدائم، ويف للتحسني أفضل، وقابل عامل
وتصورات مشوهة نفسية  تفسريات إىل  األقىص، الرشق أساطري إىل  الغرائبية،
أمريكية إيامنية ونزعة عجائبية خالصية وعود إىل يشء، كل تشمل حول وحدة

أخرى. جانب أشياء إىل الفضائية، بالغرائبيات
متزايدة عقائدية وجمموعات بدعًا ألن القرن، تغري إىل كبري بقلق اخلرباء ينظر

العامل. مزاج حلمته وسداه هالك يف فأكثر أكثر نفسها تغرق العدد
القائمة بتقديم  هنا وسنكتفي  جدًا؛ طويلة اجلامعية االنتحارات قائمة إن
هامبورغ. فقد الصادرة يف آبِْنْدْبَلْت م) 1998 الثاين كانون 9) نرشهتا يوم التي
يف م) 1978) عام فيه، حتفهم لقوا عدد من بسبب األفظع، اجلامعي املوت حدث
جونزتاون الشعب يف معبد مجاعة يف عضوًا (923) إىل املوت ذهب غويانا، حيث
واجليش الرشطة عام (1993 م) اقتحمت يف نيسان من جونز. جيم مسيحهم مع
من وثامنون اثنان لقي عندما ديفيد، مجاعة متتلكها مزرعة التكساسية ِويكو بلدة يف

قورش. ديفيد زعيمهم مع حرقًا املوت أفرادها
اآلن. إىل عضوًا وسبعني أربعة الشمس) (معبد مجاعة: موتى  عدد بلغ
عرش من ستة جثث عىل م) 1995 األول كانون يوم (23 الرشطة وقد عثرت
بينهم الفرنيس، الفريكور جبل يف دو شريين بيري سان تزلج موقع قرب أعضائها
أربع وكان  أعوام. ستة وثالثهم  أربعة وثانيهم  سنتان أوهلم  عمر أطفال ثالثة
ترشين شهر يف وتم من الغابة. زاوية نجم يف شكل عىل اجلثث مرتبة من عرشة
يف الشمس) (معبد من أتباع موتى مخسة عىل العثور م) 1994) عام من األول
وجد عام (1994 م) من األول ترشين شهر بداية ويف الكندية. مورين مرتفعات
منها ثامين عرشة نضدت جثة، وعرشون فريبورغ بسويرسا ثالث من الغرب إىل
وعرشون مخس ووجد الروشيت. اسمه منزل ضمن شريي يف دائري شكل عىل
سورسلفان ليغرانج يف فاليس بوالية نزل داخل األول شهر ترشين هناية جثة يف
م) 1997) عام آذار يف  دائرة. شكل عىل منها عرشة تسع  رتب السويرسية، 
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موتى خلمسة صليب شكل عىل  جثثًا مونرتيال قرب الكندية الرشطة وجدت
نجوم أكثر سريوس، إىل االنتقال يتوقعون كانوا ممن الشمس) (معبد أتباع من
وجد ما هذا وحسب»؛ خالص هتيؤ إنه وجود. من للموت «ليس السامء سطوعًا:

املوتى. لدى عليها عثر أوراق عىل مكتوبًا
يف تاناناريف، فرتة قبل عرفت إليها حادثة بإضافة إطالتها يمكن الالئحة هذه
لكن مجاعي، انتحار ممارسة أملانية طائفة  يف  عضوا وثالثون اثنان أراد حيث

من وقوعه. حلظات قبل من ارتكابه منعتهم األسبانية الرشطة
ومضمون الروحية املاهية ضياع إنه حتذير. غري رصخة األحداث هذه ليست
الطبيعية؛ العلوم  عىل يقترص  وال تقريبًا احلياة جماالت  سائر يشمل  الذي القيم
قيمتهام بمقياس أيضًا املستقبل يف نفسيهام والعامل قياس اإلنسان واصل ما .فإذا
عىل كتب النار الذي خط من اهلالك يشء غري قراءة يكون بإمكاننا النفعية، فلن

بلصازار. أزمنة حدث ذات مرة يف اجلدار، مثلام
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لفت نود العريب،  القارئ إىل القيم الكتاب هبذا فيه نتقدم الذي  الوقت يف
عىل «دخيلة» أهنا رأينا  مقاطع حوت األصلية األملانية النسخة أن إىل  االنتباه
- عندما السيايس «األملاين» اخلطاب إىل أهنا تنتمي، برأينا، البحث ذلك منهجية
املؤّلف، ألمهية ونظرًا تاريخ. من  لنفسهم يدعونه وما  بالتلموديني األمر يتعلق
مادة عن بعيدًا القارئ انتباه ولفت املادة تشويش صغرية نرتك ملقاطع ال وحتى
فيها أخضع التي املقاطع تلك حذف طويل، تردد بعد قررنا، األساسية، املؤلف
وكنا النازيني. باميض املثقلة األملانية السياسية احلياة لـ«ضوابط« بحثه الكاتب
متوز شهر من عرش السابع يف واملفاجئ املحزن  رحيله قبيل املؤلف، انتباه لفتنا
تعلق عندما وخاصة ارتكبها، التي املنهجية األغالط  من جمموعة إىل املنرصم،
انتامء ثبت أن بعد حاليًا االختصاص  أهل ينبذها عتيقة مراجع بتوظيف  األمر 
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يوسفوس رأسها كتابات وعىل واألسطورة، االختالق رضب حمتوياهتا إىل معظم
التي الثانية، الفلسطينية الطائفية األهلية احلرب عن كتبه ما خاصة فالفيوس،
أحداث عن كتبه ما  وكذلك اُحلمس) (حرب باسم الكتايب  اخلطاب يف تعرف
و«االنتحار روايته عن «صمودها» أن للشك جماًال يدع ثبت بام ال حيث (مسعدة)

ريشته. اختلقتها أخبار هي إال ما اجلامعي»
بإشارته كبريًا غلطًا يرتكب أنه إىل املؤلف انتباه لفتنا سبق، ما إىل وباإلضافة
الشام بالد أنحاء فلسطني وباقي عرفتها التي الطائفية بعض اجلامعات عقيدة إىل
للميالد، الثاين القرن يف النشوء يف بدأ «َهيِْوي»  اجتاه فهي  (اليهودية) باسم
العهد وليس والتعاليم) (التفاسري  أي  التلمود،  معروف، هو وكام ويعتمد،
أهل عليها جيمع التي املثبتة العلمية احلقائق هذه وانطالقًا من مرجعًا. القديم،
وجب، حيث املصطلح، بتغيري قمنا العلمية، يتمتعون باجلدية الذين االختصاص
ولكن األخري، وظف املصطلح الراحل املؤلف بأن علًام اليهوذية) (الَيْهِوّية / إىل

املطلوب. العلمي باالنسجام ليس
بشطب وطلبنا إذنه بالتفصيل، هذه بآرائنا دار النرش، عرب املؤلف، أبلغنا لقد
العريب، القارئ قبل من استقباله كيفية سلبًا عىل ستؤثر أهنا التي رأينا املقاطع تلك
وإنام فحسب، بالعلمية االلتزام احلاسم الرغبة يف ليس طلبنا سبب أن له ورشحنا
الرسائل من العديد عرب النرش، دار أبلغتنا وقد العريب. مناسبًا للقارئ جعله يف
سريد وبأنه مالحظاتنا، إجيابيًا من موقفًا يتخذ الراحل الكاتب بأن اإللكرتونية،
اإلجابة من يتمكن أن قبل املوت اختطفه أسلفنا، وكام اقرتاحاتنا. لكن، عىل خطيًا

هذه املسألة. النرش دار وتولت مالحظاتنا، عن خطيًا
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:ئنق :قعسق من:كز٣

1.�Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlose, München 1983, S. 15.
2.�Thomas Mann, Joseph und deine Brüder, I, Frankfurt a. M. 1983, S. 7.

:قب؛له :قعسق من:كز

1.�Georg Fohrer, Geschichte Israels, Heidelberg 19905, S. 222f.
2. �Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie und Exgese, Bd. 2, München 1993, S. 

469.
3.�Drewermann, a.a.O. S. 468.
4.�Ebd., S. 477.
5.�Georg Fohrer, Geschichte Israels, Heidelberg 19905, S. 214.
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:قب؛قب :قعسق من:كز

1.�Jurek Becker, Jackob der Lügner, Frankfurt a. M. 1978, S. 99
2.�Zvi Kolitz, Jossel Rakovers Wendung zu Gott, Berlin 1997., S. 49.
3.�*�Buch Makkabäer apokryph, zit. Nach: Geschichte in Quellen. Altertum, M,nchen 

19783, Nr. 401.
4.�Ebd.
5.�Flavius Josephus, Der Jüdische Krieg, 5 Buch, München 19823, Rand-Nr. 243ff.

:قخ:اط :قعسق من:كز

1.�Flavius Josephus, Der Jüdische Krieg, 6 Buch, München 19823, Rand-Nr. 288-
309.

2.�Ebd.
3.�Gustave Flaubert, Drei Erzählungen, Frankfurt a. M. 1961 �S. 163ff.
4.�Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 19764, S. 27.
5.�Zit. nach: Erich Fromm, Das Christusdogma, München 1984, S. 36ff.
6.�Zit. nach: ebd., S. 28f.
7.�Walter Nigg. Das Ewige Reich, Erlenbuch bei Zürich 1944, S. 60.
8.�Heussi, a.a.O., S. 32.
9.�Siehe Nathen Peter Levinson, Der Messias, Stuttgart 1994, S. 46-51.
10.�Martin Buber, Hundert chassidische Geschichten, Zürich 1996, S. 87.

من:كز�:قعسق�:حب؛كذ

1. Walter Nigg, Das Ewige Reich, Erlenbuch bei Zürich 1944, S.76.
2. Ebd., S. 70.
3.�Papias. Zit. nach: Norman Cohn, Das Ringen um das Tausendjährige Reich, Bern 

1961, S. 19.
4.�Justin, zit. nach Nigg, a.a.O. S. 73.
5.�Tertulian, zit. nach Nigg, a.a.O., S. 73.

ك). (م. باإلغريقية القدس 6) اسم الروح
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7.�Nigg, ebd., S. 71.
8.�Cohn, a.a.O., S. 75.
9.�Fjodor Dostojewski, Die Bürder Karamasow, Bd. 1, Berlin 1994, S. 394-417.
10.�Nigg. Ebd., S. 75.
11.�Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat, München 19783, 20 Buch, Kap. 7.
12.�Suetonius, Caesarenleben, Stuttgart 1986, S. 367.
13. �Tacitus, Annalen, 15,44, zit. nach Geschichte in Quellen. �Altertum, München 

19783, S. 622.
14.�Brief Trajans an Plinius d. J., zit nach: ebd., S. 656.
15.�Brief Plinius' d. J. an Trajan, zit. nach: ebd., S. 655ff.
16.�Zit. nach: ebd., S. 712.
17.�Apologie des Tertullian. Zit. nach: ebd., S. 718.
18.�Karl Heuss, Kompenium der Kirchengeschichte, T,bingen 19764, S. 43ff.
19.�Ebd., S. 85-87

السادس الفصل هوامش

1.�Geschichte in Quellen. Altertum, M,nchen 19783, S.738-740.
2.�Ammianus Marcellinus.
3.�Suetonius, Caesarenleben, Stuttgart 1986, S. 152.
4.�Ernst Dassmann, Augustinus, Stuttgart 1993, S. 132ff.
5.�Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat, München 19783, 13. Buch 13, Kap. 14
6.�Ebd., 20. Buch, Kap. 9.
7.�Walter Nigg, Das ewige Reich, Erlenbuch bei Zürich 1944, S.133.
8.�Ebd., S. 139
9. �Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie und Exegese, Bd. 1, M,nchen 1993, S. 

311.
10.�Michael Seidlmayer, Das Mittelalter, Göttingen 1967, S.12.
11.�Petrus Damiani, zit. nach: ebd., S. 12.
12.��Dictatus papae", zit. nach: Geschichte in Quellen. Mittelalter, München 31978, S. 291
13.�Synode von Worms 1076, zit. nach: ebd., S. 297.
14.�Otto von Freising, ebd., S. 325
15.�Salimbene von Parma, ebd., S. 584.
16.�Zit. nach: Damian Thompson, Das Ende der Zeiten, Hildesheim 1997, S. 70ff.
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17.�Radolfus Glaber, zit. nach: ebd., S. 70ff.
18.�Zit. nach: Nigg, a.a.O., S. 144
19.�Salvador de Madariaga, Spanien, Stuttgart 19793, S. 15.
20.�Ebd.
21.�Zit. nach: Will Durant, Kulturgeschichte der Menschheit, Bd. 5, Berlin 1981, S. 

558.
22.�Ebd.
23.�Madariaga, a.a.O., S. 16.

السابع الفصل هوامش

1.�Georges Duby, Die Kunst der Zisterzienser, Stuttgart 1993, S.36.
2.�Ebd.
3. �Regel Benedikts, 1. Kap. zit. nach: Hans Urs von Balthasar, Die großen 

Ordensregeln, Einsiedeln 19804.
4.�Johanna Maria van Winter, Rittertum, München 1979, S.23.
5.�Ebd., S. 37.
6. �Meier Helmbrecht, zit. nach: Gustav Freytag, Bilder aus der deutschen 

Vergangenheit, 2. Bd. Leipzig 1924.
7.�Georges Duby, Die Zeit der Kathedralen, Frankfurt a. M. 1980, S.69.
8.�Zit. nach ٣Arno Borst, Lebensformen im Mittelalter, Frankfurt a. M., 1979, S. 319.
9.�Walter Nigg, Das ewige Reich, Erlenbuch bei Zrich 1944, S.159.
10.�Norman Cohn, Das Ringen um das Tausendjährige Reich, Bern 1961, S. 50.
11.�Josef Fleckenstein, in: Die geistlichen Ritterorden Europas, Sigmaringen 1980, 

S. 13ff.
12.�Philippe Aris, Geschichte der Kindheit, München 19774, S.209.
13.�Paul Habermann, in: Massenwahn in Geschichte und Gegenwart, Stuttgart 1965, 

S. 189.
14.�Marcel Schwob, Der Kinderkreuzzug, Leipzig 1914, S. 19, 28.

الثامن الفصل هوامش

1.�Will-Erich Peuckert, Die große Wende, Darmstadt 1976, S.152.
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2.�Norman Cohn, Das Ringen um das Tausendjährige Reich, Bern 1961 S. 202.
3.�Walter Nigg, Das ewige Reich, Erlenbuch bei Zrich 1944, S. 234.
4.�Ebd., S. 244.
5.�Ebd., S. 280.
6.�Ebd., S. 291.

التاسع الفصل هوامش

1.�Josef Pieper, Scholastik, M,nchen 1978, S. 133.
2.�Ebd., S. 135f.
3. cogito, ergo�sum.
4.�Karl Josef Rivinius, Die soziale Bewegung im Deutschland des 19, Jahrhunderts, 

M,nchen 19892, S. 19.
5.�Nigg, a.a.O., S. 350.

ك). (م. هواء 6) مجع
7.�Rivinius, a.a.O., S. 30ff.
8. �Wilhelm Treue, in: Massenwahn in Geschichte und Gegenwart, Stuttg-art 1965, 

S. 79.

ك). (م. اجتامعي طابع 9) أي: إضفاء
10.�Ebd., S. 80.
11.�Boris Pasternak, Doktor Schiwago, Frankfurt a. M. 1960, S.299.

هوامش الفصل العارش

1.�Denis Meadows, Die Grenzen des Wachstums, Stuttgart 1972, S. 167ff.
2.�Ernst Ulrich Weizsäcker, Erdpolitik, Darmstadt 19944, S.212.
3. �UN-Vollversammlungs-Präsident, nach: Hamburger Abendblatt vom 30. Juni 

1997.
4.�Gemma Pärzgen, in: Der Tschernobyl-Schock, Frankfurt a. M. 1996, S. 57.
5.�Hans-Georg von Studnitz, in: Welt am Sonntag vom 31. Januar 1971.
6.�Horst Afheldt u. a., Durch Kriegsvehütung zum Krieg?, München 1972, S. 170.
7.�Manfred Sapper, in: Der Tschernobyl-Schock, a.a.O., S.163.
8.�Zit. nach: John Hersey, Hiroshima, München 1982.
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9.�Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. November 1997.

عرش احلادي الفصل هوامش

1.�Gottfried Kenzlen, Der Neue Mensch, Frankfurt a. M. 1997, S. 89f.
2.�Jonathan Swift, Gullivers Reisen, Frankfurt a.M. 1960, S. 157f.
3.�Georg Holmsten, Jean-Jacques Rousseau, Reinbek 1996, S.66.
4. �Friedrich H. Tenbruck, Die unbewältigten Sozialwissenschaften oder die 

Abschaffung des Menschen, K]ln 1984, zit. nach: Küenzlen, S. 91.
5. �Ders., Das Werk Max Webers, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Sozialpsychologie, 1975, zit. nach: Küenzlen, S. 232.
6.�Wie Anm. 4.
7.�Max Horkheimer / Theodor W Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a. M. 

1982, S. 7.
8.�Auszugsweise veröffentlicht in: Die Zeit, Nr. 4 vom 15. 1. 1998.
9�Küenzlen, a. a.O., S. 91.

اجلديد. أي العرص (10
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واملصادر املراجع ثبت
Bibelzitate nach der Lutherbibel, Text in der revidierten Fassung von 1984 Stuttgart 1985.
Der kleine Pauly. Lexikon der Antike, 5 Bde., München 1979.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 7 Bde., Tübingen 1957.
Gasper, H. / Müller, J. / Vallentin, F. Lexikon der Sekten, Sondergruppen und 

Weltanschauungen, Freiburg i. Br. 1997.
Geschichte in Quellen, 7 Bde., M,nchen 1982.
Lexikon des Mittelalters, bisher 8 Bde., Zürich ab 1980.
Afheldt, Horst, u.a., Durch Kriegsverhtung zum Krieg?, Mnchen 1972.
Ariès, Philippe, Geschichte der Kindheit, München 1977.
Augustinus, Aurelius, Vom Gottesstaat, München 1978
Babel, Isaak, Petersburg 1918, Pfullingen 1977
Bacon, Francis, Essays, Wiesbaden o. J.
Baeck, Leo, Das Wesen des Judentums, Wiesbaden o. J.
Balthasar, Hans Urs von, Die großen Ordensregeln, Einsiedeln 1980.
Bannach, Klaus / Rommel, Kurt (Hg.), Religiöse Strömungen unserer Zeit, Stuttgart 1992.
Barret, Pierre / Gurgand, Jean-Noel, Der König der letzten Tage, Hamburg.1982
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Ben - Sasson, Haim Hillel (Hg.), Geschichte des jüdischen Volkes, München 1995.
Birnbacher, Dieter (Hg.) Ökologie und Ethik, Stuttgart 1980.
Bitter, Wilhelm (Hg.), Massenwahn in Geschichte und Gegenwart, Stuttgart 1965.
Bochenski, I. M., Der sowjetrussische dialektische Materialismus, Bern 1960.
Borst, Arno, (Hg.), Das Rittertum im Mittelalter, Darmstadt 1976.
___:Lebensformen im Mittelalter, Frankfurt a. M, 1979.
Boshof, Egon, Heinrich IV., Göttingen 1990.
Bottineau, Yves, Der Weg der jakobspilger, Bergisch Gladbach 1987.
Brecht, Franz Josef, Vom menschlichen Denken, Heidelberg 0. J.
Buber, Martin, Hundert chassidische Geschichten, Zürich 1996.
Capra, Fritjof, Wendezeit, Bern 1983.
Carnap, R., u.a., Wissenschaftliche Weltauffassung - der Wiener Kreis, Wien 1929.
Carozzi, Claude, Weltuntergang und Seelenheil, Frankfurt a.M. 1996.
Cassin, E., u.a., Die altorientalischen Reiche, II, III, Fischer Weltgeschichte Bd. 3 und 

4, Frankfurt a.M. 1972/73.
Cohn, Norman, Das Ringen um das Tausendjährige Reich, Bern 1961.
Cohn, Norman, Die Erwartung der Endzeit, Frankfurt a. M. 1997.
Crawford, Michael, Die römische Republik, München 1984.
Dassmann, Ernst, Augustinus, Stuttgart 1993.
Delumeau, Jean, Angst im Abendland, Reinbek 1989.
Dinzelbacher, Peter, Angst im Mittelalter, Paderborn 1996.
Dostojewski, Fjodor, Die Brüder Karamasow, Berlin 1994.
Drewermann, Eugen, Der Krieg und das Christentum, Regensburg 1982.
___: Der tödliche Fortschritt, Freiburg i. Br. 1990.
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